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Ballongdilatation av en blodåder eller insättning av en 

stent 
 

Du har fått en remiss för en åtgärd som 

genomförs på röntgenavdelningen. 

Åtgärden innebär att en förträngning eller 

obstruktion i en blodåder behandlas. 

Åtgärden kan också kallas PTA. 

Åtgärden tar i allmänhet 1–4 timmar. 

Om du har några frågor angående åtgärden 

finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen 

eller i kallelsebrevet. 

Före åtgärd 

Om du är överkänslig för 

bedövningsmedel eller jodhaltigt 

kontrastmedel eller om du 

är/misstänker att du är gravid, ska du 

informera den remitterande läkaren eller 

röntgenskötaren om detta före åtgärden. 

 Ät, drick och rök inte under minst 4 

timmar före åtgärden. 

 Ta en dusch på morgonen samma dag 

som åtgärden ska genomföras. 

Läkarordinerade mediciner får intas som 

normalt. 

Om du använder blodförtunnande läkemedel 

eller har insulinberoende diabetes, ger den 

vårdande enheten separata anvisningar om 

medicineringen. 

Under åtgärd 

Före undersökningen klär du dig i sjukhusets 

kläder och vid behov får du premedicinering. 

En kanyl förs in i handvenen. 

Medan undersökningen pågår ligger du på 

rygg på undersökningsbordet. 

Du får information om hur åtgärden 

framskrider. 

Avbildningen sker i allmänhet via en 

blodåder i ljumskvecket i lokalbedövning. 

En tunn avbildningskateter förs in i 

blodådern, kontrastmedel sprutas in och 

röntgenbilder tas. 

Kontrastmedlet kan skapa värmekänsla.  

I behandlingsåtgärden förs en ballongkateter 

eller en stent in i förträngningsområdet. 

Vid åtgärden kan du känna en tillfällig 

smärta. 

Smärtmedicin ges vid behov. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Efter åtgärd 

När undersökningen är klar sluts hålet i 

blodådern. 

Vid behov stöds punktionsstället med en 

tyngdpåse. 

Efter undersökningen ska man ligga till sängs 

2–12 timmar. 

Efter sängvilan är det bra att ytterligare vila 

till följande morgon. 

Man kan gå på toaletten. 

Det är skäl att undvika ansträngning i fyra 

dagar. 

Bastu och bad bör undvikas i en vecka, men 

man kan ta en dusch dagen efter 

undersökningen. 

Röntgenavdelningen ger noggrannare 

anvisningar om eftervården. 

Efter undersökningen får du äta och dricka 

som normalt om du mår bra. 

Om du kommer från bäddavdelningen för 

undersökningen får du i allmänhet åka hem 

dagen efter undersökningen. 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig.  

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Avboka tiden om du inte kan komma. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 
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