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Ultraljudsledd provtagning av bukområdet

Du har fått en remiss till ingreppet.

Provet som har tagits skickas till laboratoriet
för undersökning.

Ingreppet tar vanligen 30-45 minuter.
En patient som behöver en brådskande
undersökning kan tas in före dig.

Efter ingreppet


Efter ingreppet förs du till avdelningen
eller polikliniken på sjukhuset där du ska
vila i sängen. Läkaren på avdelningen
eller polikliniken ger anvisningar om den
fortsatta vården.



Om provet tas från njuren kan urinen
vara ljusröd under några dagar.



Du får undersökningsresultaten av
läkaren som vårdar dig.



Om du inte vet hur du får resultaten,
fråga polikliniken eller avdelningen som
skickade dig till ingreppet.

Efter ingreppet får du vila på avdelningen
eller polikliniken på sjukhuset.
Om du har några frågor angående ingreppet
finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen
eller i kallelsebrevet.

Före ingreppet


Ta läkemedlen som läkaren ordinerat
enligt anvisning.

 Ät inte 3 timmar innan ingreppet.
Om du har blodförtunnande
medicinering, ger din behandlande läkare

Observera



anvisningar om hur du ska ta läkemedlen
och



Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.



en remiss till laboratorieundersökning.



Inga separata avgifter tillkommer för
ingreppet.

Under ingreppet



Under ingreppet ska du klä av dig sa att det
undersökta området är bart och du får ligga
på undersökningsbritsen.

Om inte den reserverade undersökningen
annulleras uppbärs en separat
straffavgift.

Mer information

Röntgenläkaren lägger gel på området som
ska undersökas och för ultraljudsgivaren på
huden.

Läs mer på internet
www.undersökningshuset.fi >> Olika
undersökningar >> Ultraljud

Röntgenläkaren bedövar stickstället och tar
därefter ett prov med en nål.

Titta på videor om undersökningar:
www.youtube.com >> Tutkimukset
minuutissa: Ultraääni
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