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Ulostustapahtuman varjoainetutkimus Hyvinkään
sairaalassa
Defekografia

Olet saanut lähetteen ulostustapahtumaa
kuvaavaan varjoainetutkimukseen. Hoitava
yksikkö antaa tiedon kuvauspaikasta ja
ajasta.
Tutkimukseen on ajanvaraus.
Ilmoittaudu 2 tuntia ennen
tutkimusaikaa varjoaineen juomista
varten. Varaa tutkimukseen aikaa n. 3 tuntia.
Varsinainen kuvaus kestää n. 30 min.
Röntgenosastolla kuvataan myös
päivystyspotilaita, mikä saattaa pidentää
odotusaikaa.

Tutkimukseen valmistautuminen
Jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana,
ota mieluiten etukäteen yhteyttä sinua
hoitavaan yksikköön tai viimeistään
röntgenosaston henkilökuntaan ennen
tutkimusta.





Klo 16 juo Colonsteril- huuhteluliuosta
noin litra tunnissa. Valmista liuos
sekoittamalla 1 purkillinen rakeita 1
litraan vettä, yhteensä 4 litraa. Liuos on
miellyttävämpää juoda
jääkaappikylmänä. Valmis liuos säilyy 24
tuntia.
Ohimenevää pahoinvointia, vatsan
turvotusta tai kouristelua saattaa esiintyä.
Pahoinvointia helpottaa juomisnopeuden
hidastaminen. Suoli alkaa toimia yleensä
noin tunnin kuluttua juomisen
aloittamisesta. Liikkuminen edistää
suolen tyhjenemistä.

Lisäksi voit juoda kirkkaita mehuja,
korkeintaan ½ litraa. Voit myös imeskellä
pastilleja juomisen helpottamiseksi.

Lääkärin määräämät lääkkeet voit ottaa
normaalisti.

Tutkimuspäivänä:
 Ole aamusta syömättä, vettä voit juoda.
 2 tuntia ennen tutkimusta ole myös
juomatta.

Osta apteekista 4 purkkia Colonsteril-rakeita.

Tutkimus

Tutkimusta edeltävänä päivänä:
 Syö ja juo runsaasti liemiruokia ja
nesteitä, kuten vettä, teetä, kahvia,
siivilöityä mehukeittoa tai kiisseliä sekä
siivilöityjä liha-, kala- tai kanaliemiä ja
mehuja sekä tuoremehuja, joissa ei ole
hedelmälihaa.
 Älä juo maitoa tai syö maitotuotteita.

Röntgenosastolla saat varjoainetta juotavaksi
2 tuntia ennen kuvausta ohutsuolen
merkkaamiseksi. Tänä aikana naiset käyvät
naistentautien poliklinikalla, jossa
tutkimuksen ajaksi laitetaan
jodivarjoaineeseen kostutettu tamponi.
Peräsuoli täytetään varjoaineella
tutkimuspöydällä. Ulostamistapahtuma
kuvataan istuessasi astialla.
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Tutkimuksen jälkeen


Syöminen on hyvä
tyhjennyksen jälkeen.

Ota huomioon
aloittaa

kevyesti

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

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.
Jos sinulla on muualla kuin HUSin
röntgenyksikössä tehtyjä röntgentutkimuksia
kuvattavalta alueelta, ota ne mukaasi
tullessasi kuvaukseen. HUSissa kuvatut
aikaisemmat tutkimuksesi löytyvät arkistosta.
Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta
perimme sinulta maksun.
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