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Konventionell röntgen av urinvägarna, 

kontrollundersökning 
 

Röntgenundersökning är en allmän 

undersökning där man tar en bild av 

bukområdet med hjälp av röntgenstrålar. 

I en tidigare undersökning har man upptäckt 

att du har sten i urinvägarna. 

I undersökningen tar man reda på var stenen 

är nu. 

Öppettiderna för röntgenenheterna hittar du 

www.hus.fi/sok-rontgenenhet (vanliga 

röntgenundersökning). 

De flesta röntgenenheter har ingen 

tidsbokning. 

Reservera cirka 1 timme för 

undersökningsbesöket. Undersökningen tar 

vanligen under 10 minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Före undersökning 

 De som har fyllt 16 år måste tömma 

tarmen. 

Köp tömningstabletter och lavemang på 

apoteket om du inte har fått sådana från 

den vårdande polikliniken eller 

avdelningen. 

 Före undersökningen får du äta och 

dricka normalt. 

Tugga inte tuggummi eller drick 

kolsyrade drycker på undersökningsdagen 

eftersom de orsakar tarmgaser. 

Kvällen före undersökningen: 

 klockan 19 du ska ta 3 Toilax-tabletten. 

På undersökningsdagens morgon: 

 Applicera Toilax- rektalsuspensionen 

enligt anvisningen i förpackningen. 

Klä dig i kläder som är lätta att ta av. 

Om du vet eller misstänker att du är 

gravid, kontakta polikliniken eller 

avdelningen som skickade dig till 

undersökningen. Gravida röntgas inte. 

Under undersökning 

Röntgenskötaren tar 1–2 bilder av 

bukområdet. 

När bilden tas måste du vara helt stilla en 

stund. 

Undersökningen är smärtfri. 

Efter undersökning 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.hus.fi/sok-rontgenenhet
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Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Hjälpbehövande vuxna skall ha med sig 1–2 

ledsagare som vid behov kan assistera under 

bildtagningen. 

Den assisterande personen ska vara minst 18 

år och får inte vara gravid. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

 

 

http://www.undersökningshuset.fi/

