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Nivelen tietokonetomografiatutkimus nivelen sisäisellä 

varjoaineella 

 

Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä 

nivelen TT-artrografia. 

Sinulle on varattu aika tietokonetomografia-

tutkimukseen. Hoitava yksikkö antaa tiedot 

kuvauspaikasta ja ajasta.  

Pyydämme sinua saapumaan 

tutkimusyksikköön noin 30 minuuttia 

ennen sinulle varattua tutkimusaikaa. 

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 

tunti. 

Tutkimus kestää yleensä 15 minuuttia. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on 

yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää 

tutkimuksesta. 

Ennen tutkimusta 

Saat syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa 

säännölliset lääkkeesi. 

 Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle, 

kerro siitä mahdollisimman pian 

lääkärille, joka lähetti sinut tutkimukseen. 

 Jos olet raskaana tai epäilet olevasi 

raskaana, kerro siitä mahdollisimman 

pian lääkärille, joka lähetti sinut 

tutkimukseen. 

Tutkimuksen aikana 

Ennen nivelen kuvausta röntgenlääkäri 

ruiskuttaa niveleen jodipitoista varjoainetta 

rokoteneulan paksuista neulaa käyttäen. 

Tietokonetomografiatutkimuksessa 

muodostetaan röntgensäteiden avulla 

leikekuvia kuvattavasta kohteesta. 

Kuvaus on kivuton. 

Tutkimuksen aikana sinun tulee maata 

liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin 

epätarkkuutta. 

Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja 

näköyhteys. 

Tutkimuksen jälkeen 

Vältä nivelen voimakasta rasittamista 

tutkimuspäivän ajan. 

Pistoskohdan voi kastella vasta tutkimusta 

seuraavan päivän iltana. 

Pistoksesta aiheutuvat tulehdukset ovat 

erittäin harvinaisia, mutta kuumeen, ihon 

punoituksen tai voimakkaan kivun ilmetessä 

ota yhteys sairaalan päivystyspoliklinikkaan. 

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka 

hoitaa sinua. 

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä 

poliklinikalta tai osastolta, josta sinut 

lähetettiin tutkimukseen. 

http://www.tutkimukseen.fi/
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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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