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Pozdravljeni,____________________________________________ 

V naši ambulanti na Razlagovi ulici 24 v Mariboru, ste naročeni dne: 

 

 

Na preiskavo se morate ustrezno pripraviti. Preberite navodila v nadaljevanju.  
 
Če prejemate Pradaxo, Xarelto, Eliquis prenehajte z jemanjem 72 uro pred preiskavo. 
 
Če prejemate Aspirin protect 100 ali Plavix prenehajte z jemanjem 1 teden pred preiskavo. 
 
Če prejemate antikoagulantno terapijo (Marevan ali Sintron) se pred pregledom posvetujte v ambulanti za 
koagulopatije. 
 

Pred opustitvijo terapije se posvetujte z vašim osebnim zdravnikom ali z zdravnikom, ki vam je ta zdravila predpisal.  

 

VSE DRUGE IZVIDE IMEJTE S SEBOJ. 
BODITE TEŠČI. 

Priporočamo, da dan pred preiskavo pojeste zadnji manjši obrok ob 18.00 uri. Do 2 uri pred preiskavo 
lahko pijete vodo. 

Če se pregleda ne boste udeležili, vas prosimo, da nas o tem pravočasno obvestite.  

02 25 00516 (med 8.30 in 10.30) ali sprejem@archimed.si. Nalov: RAZLAGOVA 24, Maribor 

V primeru, da se pregleda ne boste udeležili in svoje odsotnosti ne boste sporočili najmanj 10 dni prej, vas iz 

čakalne knjige moramo izbrisati. Na novo preiskavo se lahko naročite, vendar se določi termin po 3 

mesecih.  
                                                                                                            

Kaj je gastroskopija? 

Gastroskopija je diagnostična preiskava zgornjih prebavil (požiralnika, želodca in dvanajstnika). Naprava, ki se 
uporablja za pregled se imenuje gastroskop. Izgleda kot upogibna cev, debela približno kot mezinec na roki. Gastroskop 
ima svoj izvor svetlobe in kamero, ki prenaša sliko prebavil na ekran. 

Kdaj je gastroskopija potrebna? 
Zdravnik vas je napotil na preiskavo za razjasnitev vzroka vaših zdravstvenih težav. Izvid preiskave bo v pomoč pri izbiri 
zdravljenja ali o odločanju glede nadaljnjih diagnostičnih preiskav.  

Kako se pripraviti na preiskavo? 

Za dobro preglednost med preiskavo je potrebno, da je želodec prazen.  
Do dveh ur pred preiskavo lahko pijete vodo.  

Kako je z zdravili? 

Na pregled prinesite s seboj spisek zdravil, ki jih redno jemljete. Na dan preiskave lahko zjutraj normalno vzamete 
večino zdravil. 

Kako bo preiskava potekala? 

Med preiskavo ležite na levem boku. Med uvajanjem gastroskopa naredite požirek in aparat zdrsne v požiralnik. 

Kako se še pripraviti na preiskavo? 

Pripravite si seznam zdravil in prehranskih dodatkov. 
Pripravite si seznam svojih zdravstvenih težav in s seboj prinesite izvide drugih preiskav. 

Pripravite si seznam vprašanj za zdravnika. 

Zdravnika lahko vprašate:  

Kakšna je moja glavna težava, ki ste jo odkrili pri pregledu? 

Zakaj potrebujem predlagano zdravilo, kakšni so stranski učinki, kako dolgo ga naj jemljem? 

Se moram naročiti na kontrolni pregled? Bo zdravljenje vplivalo na moje vsakdanje življenje? 
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CENIK: 

Osnovna  preiskava: 140€, zajet je test na H.Pylori. 

 

V primeru histološkega odvzema vzorca tkiv, se izvid poravna po ceniku laboratorija DC Bled. 

 

Poslujemo samo z gotovino. Prosimo vas, če lahko pripravite točen znesek.  


