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Aikuisen anestesiassa tehtävä aneurysmaattisen 

luukystan hoito 

 

Sinulla on todettu hyvänlaatuinen luumuutos, 

niin sanottu aneusysmaattinen luukysta.  

Röntgenlääkäri hoitaa sen röntgenissä 

ruiskuttamalla luukystaan lääkeainetta ihon 

läpi. 

Hoito tehdään anestesiassa eli nukutuksessa. 

Anestesialääkäri ja anestesiahoitaja valvovat 

vointiasi toimenpiteen ajan. 

Toimenpiteeseen tullessasi ota 

huomioon: 

 Anestesian jälkeen et saa ajaa autoa. 

 Pääset kotiin samana päivänä, kuin 

toimenpide tehdään. 

Sairaalasta et saa lähteä yksin. 

Pyydä omainen tai muu tukihenkilö 

hakemaan sinut.  

 Seuranasi on oltava aikuinen omainen tai 

tukihenkilö seuraavaan aamuun saakka. 

Varaa toimenpiteessä käyntiin koko päivä. 

Toimenpiteen kesto on yleensä 1–2 tuntia. 

Sen jälkeen vointiasi seurataan vielä 

heräämössä 1–4 tuntia. 

Saapumisohjeessa on yhteystiedot, jos sinulla 

on kysyttävää toimenpiteestä. 

Ennen toimenpidettä  

Jos sinulla on käytössä veren hyytymiseen 

vaikuttava lääkitys, saat sen ottamiseen 

erillisen ohjeen yksiköstä, josta sinut 

lähetettiin toimenpiteeseen. 

Aamulla ennen toimenpidettä 

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet pienen 

vesimäärän kanssa. 

 Älä syö mitään 6 tuntiin ennen 

toimenpidettä. 

 Älä juo 2 tuntiin ennen toimenpidettä. 

Älä juo edes vettä. 

Jos olet yliherkkä puudutteelle tai 

verisuoneen annettavalle 

jodivarjoaineelle, kerro siitä, kun tulet 

sairaalaan. 

Toimenpiteen aikana 

Ennen toimenpidettä varmistetaan, että 

toimenpide ja anestesia on turvallista tehdä. 

Sinulle laitetaan käteen laskimokanyyli. 

Sinut nukutetaan kevyesti, koska 

toimenpiteen aikana sinun on oltava aivan 

liikkumatta. 
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Röntgenlääkäri puuduttaa ihon ja luun 

pinnan ja laittaa toimenpiteessä käytettävän 

neulan paikalleen. 

Sen jälkeen hän ruiskuttaa hoitavan 

lääkeaineen ja ottaa neulan pois. 

Toimenpiteen jälkeen 

 Sinut kuljetetaan röntgenistä heräämöön, 

jossa vointiasi seurataan. 

Mahdollisuuksien mukaan omainen tai 

tukihenkilö voi olla kanssasi. 

 Kotiin pääset sitten, kun nukutusaineiden 

vaikutus on lakannut ja vointisi on hyvä. 

 Voit syödä ja juoda normaalisti. 

 Toimenpidepäivänä pidä pistoskohta 

kuivana. 

 3 päivän ajan toimenpiteestä älä sauno, 

kylve tai ui. 

Voit käydä suihkussa. 

Ota huomioon 

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus. 

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. 

Peru aika, jos et pääse tulemaan. 

Jos et peru aikaa, sinulta peritään 

sakkomaksu. 
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