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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ 

ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ 

(ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ – ΣΤΟΜΑΧΟΣ – ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ)  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΩΡΑ:  

Ο ιατρός σας παραπέμπει για Εξέταση Ανώτερου Πεπτικού 
Ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες μας χρήσιμες.  

Για οποιαδήποτε απορία σας απευθυνθείτε στο τηλέφωνο  
της Γραμματείας 2810 392545. 

 
Κατά την προσέλευσή σας για την πραγματοποίηση της εξέτασής σας απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να κρατάτε τυχόν εξετάσεις που έχουν γίνει (π.χ. γαστροσκόπηση) 
και Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από τον ιατρό που σας παραπέμπει. 
 

ΑΡΝΗΤΙΚΟ RAPID TEST 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 
Τι είναι η εξέταση ανώτερου πεπτικού  
Είναι μια ακτινολογική εξέταση που απεικονίζει τον οισοφάγο, το στόμαχο και το 
δωδεκαδάκτυλο σε ακτινολογικά φιλμ. 
 
Γιατί τη χρειάζομαι αυτή την εξέταση  
Ζητήθηκε από τον γιατρό σας για να τον βοηθήσει στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. 
 
Πως γίνεται  
Στο ακτινολογικό μηχάνημα και σε όρθια θέση, θα σας χορηγηθούν μικρή ποσότητα 
σκόνης και λίγο νερό που απελευθερώνουν αέρα.  
Αμέσως μετά θα πιείτε ένα ποτήρι βάριο και υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση θα 
ληφθούν μετά από ακτινοσκοπική καθοδήγηση μία σειρά από ακτινογραφίες τόσο σε 
όρθια όσο και σε ξαπλωμένη θέση. Ταυτόχρονα θα σας ζητηθεί να περιστραφείτε πάνω 
στο ακτινολογικό τραπέζι και θα ληφθούν επιπρόσθετες ακτινογραφίες. Ανάλογα με την 
περίπτωση για την καλύτερη χαλάρωση του στομάχου, ίσως χρειαστεί να γίνει 
ενδοφλεβίως φαρμακευτική υποτονία με γλυκαγόνο ή βουτυλοσκοπολαμίνη 
(Buscopan). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης το φως στο δωμάτιο θα είναι χαμηλωμένο. 
Η εξέταση διαρκεί συνήθως 20-30 λεπτά. 
  
Είναι επώδυνη  
Καθόλου. Στην αρχή της εξέτασης ίσως αισθανθείτε λίγο φούσκωμα στο στομάχι από 
την χορήγηση του αέρα. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Βασικό για την εξέταση είναι ο οισοφάγος και το στομάχι να είναι τελείως άδεια πριν την 
έναρξη της. Την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης τελευταίο ελαφρύ φαγητό το 
μεσημέρι. Για παράδειγμα βραστό ή στη σχάρα ψάρι ή κοτόπουλο με σούπα ή ρύζι και 
λευκό ψωμί. Το βράδυ της ίδιας μέρας μπορείτε να πάρετε μόνο σούπα και λίγο λευκό 
ψωμί. 
Την ημέρα της εξέτασης και πριν τον ερχομό σας στο νοσοκομείο μπορείτε να πιείτε λίγο 
νερό ή τσάι. 
  
 
Υπάρχουν επιπλοκές   
Οι επιπλοκές της εξέτασης αυτής είναι εξαιρετικά σπάνιες. 
  
                      Υπογραφή Ιατρού 

  


