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Valtimoiden varjoainetutkimus polikliinisesti

Olet saanut lähetteen polikliinisesti tehtävään
angiografiatutkimukseen.



Sovi, että saattajasi tulee hakemaan sinut
sairaalasta tutkimuksen jälkeen.
Sinulla on oltava seuralainen kotona
tutkimuksen jälkeiseen aamuun asti.



Ota huomioon, ettet voi ajaa autoa
tutkimuksen jälkeen samana päivänä.



Joskus hoito vaatii sairaalaan jäämistä,
varaudu siihen.

Angiografialla tarkoitetaan verisuonten
kuvaamista varjoaineella.
Tutkimuksesta voidaan käyttää myös
nimitystä polikliininen angiografia.
Tutkimuksen kesto on yleensä 1–3 tuntia sekä
lisäksi jälkihoito 2–6 tuntia.
Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on
yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää
tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta
Jos olet yliherkkä puudutusaineelle tai
jodipitoiselle varjoaineelle tai olet /
epäilet olevasi raskaana, kerro siitä
lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle
ennen tutkimusta.


Ole syömättä, juomatta ja tupakoimatta
vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta.



Käy suihkussa tutkimuspäivän aamuna.



Ota lääkärin määräämät lääkkeet
normaalisti.
Jos sinulla on verenohennuslääkitys tai
insuliinihoitoinen diabetes, hoitava
yksikkö antaa sinulle lääkityksestä
erillisen ohjeen.



Tutkimuksen aikana
Ennen tutkimusta vaihdat sairaalan vaatteet
ja tarvittaessa saat esilääkkeen.
Käden laskimoon laitetaan kanyyli.
Tutkimuksen aikana olet selinmakuulla
tutkimuspöydällä.
Sinulle kerrotaan tutkimuksen etenemisestä.
Tutkimus tehdään yleensä nivustaipeen
valtimon kautta paikallispuudutuksessa.
Verisuoneen laitetaan kuvauskatetri,
ruiskutetaan varjoainetta ja otetaan
röntgenkuvia.
Varjoaine saattaa aiheuttaa lämmöntunnetta.
Tutkimukseen liittyy usein hoitotoimenpide
esim. pallolaajennushoito tai verkkoputken
asennus.

Ota mukaan eväät.
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Tutkimuksen jälkeen
Kun tutkimus on valmis, suljetaan
verisuoneen tehty reikä.
Tarvittaessa pistokohtaa tuetaan
painopussilla.
Tutkimuksen jälkeen on oltava 2–6 tuntia
vuoteessa.
Vuodelevon jälkeen on hyvä lepäillä
seuraavaan aamuun, wc:ssä voi käydä.
Ponnistelua on syytä välttää neljän päivän
ajan.
Saunomista ja kylpemistä tulee välttää viikon
ajan, suihkussa voi käydä tutkimuksen
jälkeisenä päivänä.

Jälkihoidosta saat tarkemmat ohjeet
röntgenosastolta.
Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja juoda
vointisi mukaan normaalisti.
Jos hoitosi vaatii sairaalaan jäämistä, sinulle
järjestetään jatkohoitopaikka sairaalan
vuodeosastolle tutkimuspäivän iltaan tai
tarvittaessa pitemmäksi aikaa.
Saat tutkimuksen vastaukset ja jatkohoidon
lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Ota huomioon
Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.
Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään
sakkomaksu.
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