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Kontrastundersökning eller ingrepp av den arteriovenösa porten 

Angiografi av dialysfistel / PTA 

Du har fått en remiss för en kontrast-
undersökning av den arteriovenösa porten. I 
regel tas bilder av blodådrorna i armen med 
kontrastmedel. Före kontrast-undersökningen 
görs en ultraljudsundersökning av armen. 
Undersökningen tar i regel 2–4 timmar. 

Förberedelse för undersökningen  

Om du är överkänslig för bedövningsmedel 
eller jodhaltigt kontrastmedel eller om du 
är/misstänker att du är gravid, ska du 
informera den behandlade läkaren eller 
röntgenskötaren om detta före 
undersökningen. 

- Ät, drick och rök inte under minst 2 timmar 
före undersökningen. 

- Ta med dig mellanmål och de 
läkarordinerade mediciner som du 
använder dagligen (t.ex. insulin). 

- Var förberedd på att du inte får köra under 
sex timmar efter undersökningen. 

Läkarordinerade mediciner får intas som 
normalt. Om du använder blodförtunnande 
läkemedel eller har insulinberoende diabetes, 
ger den vårdande enheten separata 
anvisningar om medicineringen. 

Undersökning 

Före undersökningen får du premedicinering 
vid behov, och en kanyl förs in i handvenen. 

Medan undersökningen pågår ligger du på 
rygg på undersökningsbordet. Du får 
information om hur undersökningen 
framskrider. 

Undersökningen genomförs i allmänhet via 
armvenen i lokalbedövning. En tunn 
avbildningskateter förs in i blodådern, 
kontrastmedel sprutas in och röntgenbilder tas. 
Kontrastmedlet kan skapa värmekänsla. 
Undersökningen kan inkludera en 
behandlingsåtgärd, vanligtvis en ballong-
dilatation. 

Efter undersökningen  

När undersökningen har avslutats, sluts det hål 
som har gjorts i blodådern genom att med 
handen trycka på punktionsstället under minst 
15 minuter. Efter trycket stöds injektionsstället 
med ett förband. Efter sängvilan är det bra att 
ytterligare vila 1–2 timmar. Det är skäl att 
undvika att anstränga armen i 24 timmar. 
Röntgenavdelningen ger noggrannare 
anvisningar om eftervården. 

Efter undersökningen får du äta och dricka som 
normalt om du mår bra.  

Din dialysenhet reserverar en tid för dialys efter 
undersökningen. 

Undersökningsresultatet får du av den 
behandlade läkaren.  

Annat som bör observeras 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.  

Om inte den reserverade undersökningen 
annulleras uppbärs en separat straffavgift.  

 
 
 
 
 
 
 
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar > Kontrastundersöknin av 
blodkärl och ingrepp 
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