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VYŠETŘENÍ PRŮBĚHU POLYKACÍHO AKTU A PRŮKAZ REFLUXU ŽALUDEČNÍHO 

OBSAHU DO JÍCNU 

 

- slouží k odhalení polykacích poruch a k průkazu refluxu (zpětného průniku) žaludečního obsahu  

do jícnu  

 

Příprava na vyšetření 

▪ od půlnoci před výkonem nejezte a nekuřte (pít můžete vodu) 

▪ vhodné je vysadit léky ovlivňující činnost jícnu a žaludku 

▪ léky se ponechají, pokud je cílem zhodnotit účinnost léčby-o tom rozhodne lékař, který vyšetření 

požaduje (indikující lékař) 

▪ na oddělení se dostavte včas (doprovod malými dětmi a těhotnými ženami není vhodný) 

▪ s sebou si přineste žádanku od indikujícího lékaře a štítky s osobními údaji, které Vám poskytne 

recepce naší nemocnice 

▪ přineste si svačinu-chléb či housku s máslem a šunkou, ¼ l džusu („pitíčko“) popř. vodu 

▪ ženy informujte nás o případném těhotenství či kojení! 

 

Průběh vyšetření 

provádí se ve dvou částech-nalačno a následně po jídle 

▪ při obou vyšetřeních budete klidně ležet na zádech, detektor přístroje snímá oblast hrudníku  

a břicha 

▪ první vyšetření trvá cca10 minut, druhé (po najedení) 30 minut 

▪ v úvodu do úst vstříkneme malé množství tekuté vyšetřovací látky  

▪ tekutinu na povel polknete-důležité je polknout jednou, ne opakovaně 

▪ během vyšetřování budete vyzváni k zakašlání, cílem je zvýšit nitrobřišní tlak 

▪ vyšetřovací látka nevyvolává alergické ani jiné nepříjemné tělesné reakce 

▪ její podání je spojené s ozářením ionizujícím zářením ve velmi malé dávce (menší  

než při rentgenovém vyšetření)  

▪ po prvním vyšetření sníte svačinu a vše se opakuje při naplněném žaludku 

 

Jak se chovat po vyšetření 

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. V den vyšetření je však vhodné omezit osobní kontakty především 

s dětmi a těhotnými ženami jen na nezbytnou dobu. (Radioaktivita se z těla zcela vyloučí nejpozději do tří 

dnů od podání vyšetřovací látky.) 

 

Vyhodnocení 

Náš lékař vyhodnotí získaná data pomocí speciálních počítačových programů a zpracuje nález,  

který většinou během dvou následujících pracovních dnů odesíláme lékaři, který Vás k výkonu objednal. 

 

Poznámky 

Na oddělení provádíme urgentní (statimové) výkony. Tito pacienti často v akutním ohrožení zdraví se 

vyšetřují ihned, přednostně a díky tomu se mohou prodloužit čekací doby ostatních vyšetřovaných. 

V těchto případech Vám děkujeme za toleranci a trpělivost. 

 

 

 


