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DT-styrda injektioner av läkemedel

Åtgärden kallas också Injektion / bedövning
av SI- eller facettled, DT-styrd
nervotsblockad.

Man försöker finna en så bekväm ställning
som möjligt för dig, eftersom man inte får
röra på sig under åtgärden.

Du har fått en remiss för DT-styrda injektion.
Information om undersökningsstället och
undersökningstiden får du av vårdenheten.

Injektionsstället rengörs och röntgenläkaren
för in bedövningsnålen i objektet under
styrning av datortomografin (DT).
När röntgenläkaren försäkrat sig om nålens
position sprutar han eller hon in
bedövningsmedlet/kortisonet.

Reservera cirka 1 timme för besöket.
Åtgärden tar cirka 30 minuter.
En patient som behöver en brådskande
undersökning kan tas in före dig.
Om du har några frågor angående åtgärden
finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen
eller i kallelsebrevet.

Före åtgärd

Man följer med hur du mår under hela
åtgärden.
Efter åtgärd
Någon egentlig eftervård behövs inte.
På röntgenavdelningen följer man upp hur du
mår under ½–1 timme.



Du får äta och dricka normalt.



Ta läkarordinerade mediciner enligt
anvisningarna.

Noggrannare anvisningar ges av radiologen
och behandlade läkaren.



Ta smärtstillande läkemedel om det är
smärtsamt för dig att ligga stilla.

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.

Under åtgärd
I en datortomografiundersökning bildar man
med hjälp av röntgenstrålarna snittbilder av
avbildningsobjektet.
Under åtgärden ska du ligga på mage på
undersökningsbordet.
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Annat att beakta

För mera information

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Läs mer i undersökningshuset
undersökningshuset.fi >> Vanligaste
bilddiagnostikundersökningar >>
Datortomografi DT.

Inga separata avgifter tillkommer för
undersökningen.
Avboka tiden om du inte kan komma.
Om du inte avbokar tiden kommer du att
debiteras en straffavgift.
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