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Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus - Sitzmark

Olet saanut lähetteen röntgentutkimukseen.
Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta.
Ajantasaiset tiedot aukioloajoista löytyvät
www.hus.fi/hae-rontgenia (perusröntgentutkimus).
Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin tunti.
Tutkimus kestää 5–15 minuuttia. Röntgenissä
tutkitaan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia aikatauluun.

Tutkimukseen valmistautuminen
Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana,
ota mieluiten etukäteen yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön tai viimeistään röntgenin henkilökuntaan ennen tutkimusta. Raskaana olevalle ei tehdä vatsan alueen röntgentutkimusta.

tulee niellä perjantaina, lauantaina tai
sunnuntaina.




Nielemispäivä

Kuvauspäivä

perjantai

seuraava maanantai

lauantai

seuraava tiistai

sunnuntai

seuraava keskiviikko

Niele merkkirinkulat aamupäivällä.
Merkkirinkulat ovat kapselin sisällä. Avaa
kapseli ja niele kaikki rinkulat kerralla
esim. viiliin tai jogurttiin sekoitettuna.

Tarvittaessa otetaan toinen kuva kahden
päivän kuluttua ensimmäisestä kuvasta. Tämä
kerrotaan röntgenissä ensimmäisen
kuvauskerran yhteydessä.
Kuvaukseen tullessasi pukeudu helposti
riisuttaviin vaatteisiin.

Tutkimus

Nieltävät Sitzmark-merkkirinkulat sisältävät
PVC-muovia. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, jos olet allerginen kyseiselle aineelle.

Röntgensäteillä tehtävä tutkimus on kivuton.
Kuvaus tehdään makuuasennossa tutkimuspöydällä.

Jos sinulla on ummetuksen hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, lähettävä lääkäri antaa ohjeet,
miten niitä käytetään. Muut lääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa tavalliseen tapaan.
Ennen tutkimusta voit muuten syödä ja juoda
normaalisti.

Tutkimuksen jälkeen
Merkkirinkulat poistuvat ulosteen mukana.

Merkkirinkulat:

Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta
lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön,
jos sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Olet saanut 24 merkkirinkulaa kuvausta
varten.

Ota huomioon

Röntgenkuva otetaan kolmen vuorokauden
kuluttua merkkirinkuloiden nielemisestä.
Kuvauksia tehdään maanantaisin, tiistaisin ja
keskiviikkoisin. Tämän vuoksi merkkirinkulat

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.
Lapsen ja apua tarvitsevan aikuisen mukana
tulee olla 1–2 saattajaa, joita voidaan pyytää
avustamaan kuvauksen aikana. Avustavan
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henkilön on oltava 18 vuotta täyttänyt, eikä
hän saa olla raskaana.

Jos sinulla on muualla kuin HUSin röntgenyksikössä tehtyjä röntgentutkimuksia, ota kuvat
mukaasi tullessasi tutkimukseen. HUSissa
tehdyt aikaisemmat tutkimuksesi löytyvät arkistosta.
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