Udgave 3.0 – Senest revideret d. 02.02.2020.

Kikkertundersøgelse af endetarmskanalen (anoskopi) og behandling af
indvendige hæmorider.
Undersøgelsen udføres med et plastikrør, som
indføres ca. 5 cm, efter at endetarmsåbningen
er smurt med glidecreme.
Undersøgelsen foretages for at afsløre
hæmorider, polypper, sår og kræft.
Hæmorider er forstørrede blodårer dækket
med slimhinde. Den indvendige øverste del af
endetarmskanalen er følelsesløs.
Igennem røret kan man, hvis der er behov for
det sætte elastikker på hæmorider.
På undersøgelsesdagen:
Ca. 2 timer inden undersøgelsen indføres
klysmaet med tubespidsen i hele dens længde i
endetarmskanalen. Spidsen kan evt. fugtes
med vand eller vaseline. Hele indholdet
presset ud og tuben fjernes fra
endetarmskanalen, mens den er
sammenpresset. Indholdet fra klysmaet
forsøger man at holde tilbage i 10 minutter
inden tarmen tømmes.
Undersøgelsen foregår enten i venstre sideleje
eller på ryggen med benene i bøjler.
Ved behov for påsætning af elastikker på
hæmorider, opsuges disse via et instrument.
Det er ikke forbundet med smerter, men kan
højst føles som en trækkende fornemmelse.
Undersøgelsen og evt. behandling varer 1-5
minutter.

sjælden gang medføre en smule blod i
afføringen.
Ofte er der behov for 2-3 behandlinger med ca.
6 ugers interval.
Komplikationer:
Ekstremt sjældent kan der fra 2-10 dage efter
behandlingen opstå kraftig blødning fra
tarmen.
Ligeledes kan der ekstremt sjældent optræde
kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber.
Søg læge:
Ved kraftig blødning, smerter eller feber skal
klinikken, vagtlæge eller skadestue kontaktes.

Efter undersøgelsen:
Du får med det samme svar på undersøgelsen.
Ved elastikbehandling af hæmorider kan du
det første døgn føle stramning og
afføringstrang. Du tilbydes smertestillende
medicin i form af Ibuprofen®.
Der er ingen forholdsregler efter operationen,
og du kan gå normalt på toilettet. Man skal
dog undgå at ”presse” for meget, da
elastikkerne kan glide af.
Der tilrådes at have ledsager med evt. som
fører af bil.
Efter 8-10 dage vil den afsnørede hæmoride
falde af og forsvinde sammen med afføringen.
Dette observeres normalt ikke, men kan en
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