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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Bettina
Hardt-Madsen.
Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er
du altid velkommen til at kontakte os.
Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet
Danmark kan du forvente den
bedste behandling af vores
professionelle personale.

Vi passer godt på dig
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Hvad er ultralydsscanning?
Ultralydsscanning (UL) danner billeder ved brug af lydbølger der udsendes fra scanneren og kastes tilbage igen. Til frembringelse af disse lydbølger anvendes specielle
transducere (lydhoveder).
Ultralydsscanning er en dynamisk undersøgelse, og man kan fremstille detaljerede billeder i to og tre dimensioner af kroppens bløde organer og bløddele.

Hvad viser ultralydsscanning?
Ultralydsscanning bruges i utallige forskellige sammenhænge, for eksempel under
graviditet, ved lidelser i bughulen, muskel- og ledsygdomme, visse hjertesygdomme og
sygdomme i vener og arterier (blodårerne).
Stort set alle lægespecialer anvender ultralyd når de skal diagnosticere en sygdom.
Ultralydsscanning kan for eksempel diagnosticere sygdom i lever, galdeblære, milt, bugspytkirtel, nyrer og blære. Yderligere kan ultralydsscanning nemt påvise galdesten.
Man kan påvise betændelsestilstande i organer, og man kan behandle bylder med
ultralydscanningsvejledt tømning. Man kan behandle inflammation (betændelse) med
ultravejledt injektion af binyrebarkhormon omkring led og sene.

Fordele og ulemper
Da undersøgelsen er uden strålerisiko, er ultralydsscanning ofte den første form for
undersøgelse ved lidelser i organer og bløddele. Undersøgelsen er dynamisk.
Ulempen med ultralyd er, at den ikke kan trænge gennem luft og knogler.

Forberedelse
Hvis du skal have undersøgt bughulens organer skal du, for at få de optimale oversigtsforhold, møde fastende i mindst fire timer for fast føde og i mindst to timer for tynde
væsker (mælkeprodukter regnes for fast føde). Tynde væsker er f.eks. vand, saft, juice
uden frugtkød, kaffe og te, dog uden mælk.
Ved undersøgelse af urinvejene skal du møde med fuld blære.
Ved alle ultralydsundersøgelser i maveregionen, beder vi dig ikke have drukket, spist
eller røget 4 timer før undersøgelsen
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Kort om ultralyd
Ultralydsskanning er en hurtig og smertefri
undersøgelse uden bivirkninger eller skadelig
stråling.
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Ultralydsmaskiner
Lægen undersøger ved hjælp af en scanner og
en skærm, der viser billederne ”live”.
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Ofte stillede spørgsmål
Medicin
Du må som udgangspunkt tage lægeordineret medicin, dog ikke blodfortyndende i
forbindelse med injektion i led og muskel. Spørg i alle tilfælde din læge eller lægen på
PrivatHospitalet Danmark inden undersøgelsen.
Graviditet
Der er ikke påvist fosterskader ved anvendelse af ultralyd.
Undersøgelsens varighed
Afhængig af hvad der skal undersøges, varer undersøgelsen mellem 10 og 45 minutter.
Svar på undersøgelsen
Når svaret foreligger, kontakter den henvisende læge dig med videre plan. Svaret vil
normalt foreligge op til to dage efter undersøgelsen, men ofte vil den speciallæge, der
foretager scanningen give dig et midlertidigt svar.
Spørgsmål
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål til undersøgelsen.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen,
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte
egen læge eller 1813.
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
inden for følgende specialer:
•
•
•

Akupunktur
Albuesmerter
Ankelsmerter

•
•
•

Hovedpine/migræne
Hudsygdomme
Håndsmerter

•
•
•

Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi

•
•

Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter

•
•
•

Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi

•
•
•
•
•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svimmelhed
Urologi

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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