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Selkäydinkanavan varjoainetutkimus 

Tutkimuksesta käytetään myös nimitystä  

TT-myelografia. 

Sinulle on varattu aika tietokonetomografia-

tutkimukseen (TT). 

Hoitava yksikkö antaa tiedot kuvauspaikasta 

ja ajasta.  

Tutkimusta varten sinut kutsutaan 

vuodeosastolle joko tutkimusta edeltävänä 

päivänä tai tutkimuspäivän aamuna. 

Varaudu olemaan osastolla 

tarkkailtavana seuraavaan päivään. 

Tutkimus on kaksivaiheinen ja kestää 2–4 

tuntia. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Varaudu siihen, että et voi ajaa autoa  

24 tuntiin tutkimuksen jälkeen. 

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on 

yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää 

tutkimuksesta. 

Ennen tutkimusta 

 Ole syömättä 4 tuntia ennen tutkimusta.  

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeen 

mukaan. 

 Osastolla saat tarvittavat radiologin 

määräämät esilääkkeet. 

 Jos sinulla on 

verenohennuslääkitys, ilmoita siitä 

sinua hoitavalle lääkärille jo 

tutkimusaikaa varattaessa, koska kyseessä 

oleva lääkitys täytyy keskeyttää 2 päivää 

ennen tutkimusta. 

 Jos olet yliherkkä jodipitoiselle 

varjoaineelle tai olet / epäilet 

olevasi raskaana, kerro siitä 

lähettävälle lääkärille tai röntgenhoitajalle 

ennen tutkimusta. 

 Ajoneuvolla ajaminen on kielletty 24 

tuntia tutkimuksen jälkeen. 

Tutkimuksen aikana 

Tutkimus aloitetaan ruiskuttamalla 

varjoainetta selkäydinkanavaan 

röntgentutkimushuoneessa. 

Sen jälkeen tehdään selkärangan TT-kuvaus. 

Kaularangan TT-kuvaus tehdään noin 15 min 

kuluttua ja lannerangan tutkimus noin 2–4 

tunnin kuluttua varjoaineen laitosta. 

Tutkimushuoneessa sinut asetellaan 

kylkiasentoon. 

Pistoalue pestään ja puudutetaan. 

Röntgenlääkäri ruiskuttaa jodipitoista 

varjoainetta selkäydinkanavaan. 

Tämän jälkeen rangastasi saatetaan ottaa eri 

asennoissa tavallisia röntgenkuvia. 

Joudut makaamaan vuoteessa vuodeosastolla 

pää hieman kohotettuna TT-tutkimukseen 

asti. 

http://www.tutkimukseen.fi/
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TT-tutkimuksessa muodostuu kohteesta 

röntgensäteiden avulla leikekuvia. 

Kuvaus on kivuton. 

Tutkimuksen aikana sinun tulee maata 

liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin 

epätarkkuutta. 

Röntgenhoitajalla on sinuun puhe-, kuulo- ja 

näköyhteys. 

TT-kuvaus kestää noin 15 minuuttia. 

Tutkimuksen jälkeen 

Lannepiston jälkeen on oltava vuodelevossa 2 

tuntia. 

Tämän jälkeen vointiasi seurataan 2–4 

tuntia. 

Jos päänsärkyä tai muita oireita ei ilmene, 

voit lähteä TT-kuvauksen jälkeen kotiin. 

Jos päänsärkyä tai muita oireita ilmenee, 

sinun tulee pysytellä vuoteessa ja joudut 

jäämään vuodeosastolle.  

Jos oireita ilmenee kotiin päästyäsi, ota 

yhteyttä osastolle. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet saat 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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