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DT-undersökning av ändtarmssömmen 

 

Du har fått en remiss till en DT-

undersökningen. Information om 

undersökningsstället och undersökningstiden 

får du av vårdenheten. 

Reservera cirka 1 timme för besöket. 

Undersökningen tar cirka 15 minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

 Du får inte äta 2 timmar före 

bildtagningen. 

 Det är bra att dricka (vatten eller saft) tills 

undersökningen påbörjas. 

 Drick dock inte kaffe eller te eftersom de 

höjer pulsen. 

 Ta läkarordinerade mediciner enligt 

anvisningarna. 

 Om du är överkänslig för 

kontrastmedel ska du meddela det så 

fort som möjligt till läkaren som skickade 

dig till undersökningen. 

 Om du är gravid eller misstänker att 

du är gravid ska du meddela det så fort 

som möjligt till läkaren som skickade dig 

till undersökningen. 

 Om du är peritonealdialyspatient ska du 

tömma dialysvätskan ur bukhålan för 

avbildningen. 

Under undersökning 

Datortomografiundersökningen baserar sig 

på röntgenstrålning. 

Under undersökningens gång ska du ligga 

stilla, eftersom rörelser leder till oskärpa i 

bilderna. 

Röntgenskötaren har tal-, hörsel- och 

synkontakt med dig. 

Vid DT-undersökningen av ändtarmssömmen 

får du på bildtagningsbordet jodhaltig 

kontrastmedelslösning i ändtarmen med 

hjälp av en tunn spets. 

Med hjälp av kontrastmedlet kontrolleras om 

tarmsömmen är hel. 

Det är möjligt att i samband med det ges 

jodhaltigt kontrastmedel i handvenen. Det 

förbättrar synligheten av blodådrorna och de 

olika vävnaderna. 

Kontrastmedlet ger upphov till en övergående 

värmekänsla och eventuellt metallsmak. 

Kontrastmedlet avlägsnas med urinen ur 

kroppen. 

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

Kontrastmedlet utgör inget hinder för 

bilkörning eller för att återgå till arbetet. 

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. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Avboka tiden om du inte kan komma.  

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 

För mera information 

Läs mer i undersökningshuset 

undersökningshuset.fi >> Vanligaste 

bilddiagnostikundersökningar >> 

Datortomografi DT. 

 

 

http://www.undersökningshuset.fi/
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