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Neulanäytteiden otto tietokonetomografiaohjauksessa 

 

Toimenpiteestä käytetään myös nimitystä 

ONB, PNB tai luubiopsia. 

Sinulle on varattu aika 

tietokonetomografiassa tehtävään 

näytteenottoon. 

Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta 

ja ajasta. 

Toimenpide kestää 30-60 minuuttia. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Varaudu olemaan osastolla 

tarkkailtavana seuraavaan päivään. 

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on 

yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää 

toimenpiteestä. 

Ennen toimenpidettä  

Neulanäytettä varten sinut kutsutaan 

vuodeosastolle joko tutkimusta edeltävänä 

päivänä tai tutkimuspäivän aamuna. 

 Älä syö mitään 4 tuntiin ennen 

tutkimusta. 

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet 

normaalisti. 

 Osastolla saat tarvittavat radiologin 

määräämät esilääkkeet. 

 Jos sinulla on 

verenohennuslääkitys (Marevan), 

lääkitys täytyy keskeyttää 2 päivää ennen 

neulanäytteen ottamista. 

 Jos lääkityksenä on myös 

asetyylisalisyylihappo (Aspirin), 

lääketauko on 5 päivää. Lääkityksestä 

tulee ilmoittaa hoitavalle lääkärille jo 

tutkimusaikaa varattaessa. 

Toimenpiteen aikana 

Sinut tuodaan vuoteella röntgenosastolle. 

Tutkimuksen aikana makaat 

tutkimuspöydällä joko selällään tai 

vatsallaan. 

Asentosi pyritään saamaan mahdollisimman 

mukavaksi, koska toimenpiteen aikana ei saa 

liikkua.  

Pistoalue pestään ja puudutetaan. 

Röntgenlääkäri vie näytteenottoneulan 

kohteeseen tietokonetomografia (TT)-

ohjauksessa. 

Varmistettuaan neulan sijainnin 

röntgenlääkäri ottaa näytteen. 

Vointiasi seurataan koko toimenpiteen ajan. 

http://www.tutkimukseen.fi/
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Toimenpiteen jälkeen 

Toimenpiteen jälkeen vointiasi seurataan 

vuodeosastolla. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet saat 

toimenpiteen suorittavalta radiologilta ja 

osaston lääkäriltä. 

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka 

hoitaa sinua. 

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä 

poliklinikalta tai osastolta, josta sinut 

lähetettiin tutkimukseen. 

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. 

Lisätietoa 

Lue lisää tutkimukseen tulijan talosta 

tutkimukseen.fi >> Yleisimmät 

kuvantamistutkimukset >> 

Tietokonetomografia TT.
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