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Virtuaalinen kolonoscopia (paksusuolen tietokonetomografia JF2BD)  

 
Ajanvaraus     .    .20    , klo     :     
 
Tutkimuspaikka  
 

Kainuun keskussairaala: kerros 1 (pääaulasta kerros alaspäin) 
Radiologian osasto, tutkimushuone 10 
Ilmoittautukaa radiologian osastolla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. 
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 

 
Tutkimukseen valmistautuminen 
 

Kaksi päivää ennen tutkimusta     .    .20    : 
 
Vähäjätteinen ja laktoositon ruokavalio: Välttäkää täysjyväviljavalmisteita, kasviksia, 
hedelmiä, marjoja ja marjahilloja. Rasvaa niukasti. Ruuan kokonaismäärän tulee olla 
normaalia pienempi. Juokaa nesteitä runsaasti. Vesi, mehut, tee ja musta kahvi ovat 
sopivia juomia. Tuoremehut ja nektarit eivät sovi niiden sisältämän kuidun vuoksi. 
 
Aamupala/välipala/iltapala: 
 Teetä, mustaa kahvia tai vettä, ranskanleipää tai valkoista sämpylää, niukasti 

margariinia tai voita, halutessa kokolihaleikettä 
 
Lounas/päivällinen: 
 Keitettyä perunaa, keitettyä vähärasvaista lihaa tai kalaa, ranskanleipää tai valkoista 

sämpylää, niukasti margariinia tai voita, vettä tai laimennettua mehua, halutessa 
mehukeittoa.   

 
Päivää ennen tutkimusta      .    .20    : 
 
Vähäjätteinen ja laktoositon ruokavalio: Välttäkää täysjyväviljavalmisteita, kasviksia, 
hedelmiä, marjoja ja marjahilloja. Rasvaa niukasti. Ruuan kokonaismäärän tulee olla 
normaalia pienempi. Juokaa nesteitä runsaasti. Vesi, mehut, tee ja musta kahvi ovat 
sopivia juomia. Tuoremehut ja nektarit eivät sovi niiden sisältämän kuidun vuoksi. 
 
Aamupala/välipala/iltapala: 
 Teetä, mustaa kahvia tai vettä, ranskanleipää tai valkoista sämpylää, niukasti 

margariinia tai voita, halutessa kokolihaleikettä 
 10–15 minuuttia aamiaisen jälkeen juokaa ensimmäinen pullo 20 ml (= 0,2 dl) suolen 

merkitsemiseen käytettävää barium-kontrastiainetta TAGITOL V 
 (pienessä annospullossa). 
 

Lounas/päivällinen: 
 Keitettyä perunaa, keitettyä vähärasvaista lihaa tai kalaa, ranskanleipää tai valkoista 

sämpylää, niukasti margariinia tai voita, vettä tai laimennettua mehua, halutessa 
mehukeittoa.   

 10–15 minuuttia lounaan (pullo 2) ja päivällisen jälkeen (pullo 3) juokaa 20 ml (= 0,2 dl) 
suolen merkitsemiseen käytettävää barium-kontrastiainetta TAGITOL V 
(pienessä annospullossa).  
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Klo 17–18 aikaan laimennetaan Phosphoral lisäämällä pullon sisältö puoleen lasiin (n 1,2 
dl) kylmää vettä. Juokaa se ja juokaa vielä toinen lasi vettä. Lisää vettä saa juoda illan 
aikana vapaasti. 

 
Klo 19 nauttikaa 2 Toilax-tablettia 

 
Tutkimuspäivänä       .    .20    :  

 Aamulla klo 7 laittakaa Metalax-suppo peräsuoleen  

 Tutkimuspäivänä teidän tulee olla syömättä 

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa veden tai mehun kanssa 

 Tutkimuksessa annetaan mahdollisesti jodipitoista varjoainetta suonensisäisesti. 
Ilmoittakaa kaikista yliherkkyyksistä etukäteen lähettävän yksikön hoitohenkilökunnalle. 

 Jos olette yli 60-vuotias tai jos olette alle 60-vuotias ja teillä on kroonisia sairauksia tai 
pitkäaikaislääkitys teistä otetaan kuukauden sisällä ennen tutkimusta munuaisten 
toimintaa selvittävä verikoe (kreatiniini). Jos teillä tällöin todetaan vähintään 
keskivaikea munuaisten vajaatoiminta, lähettävä yksikkö järjestää teille 
suonensisäisen nesteytyksen osastolle tai poliklinikalle. 

 Jos teillä on tablettihoitoiseen sokeritautiin metformiinia sisältävä lääke, se tauotetaan 
tutkimuspäivänä, mikäli munuaistoiminta on heikentynyt. Taukoa jatketaan 48 h 
tutkimuksen jälkeen tai kunnes mahdollisesti akuutisti huonontunut munuaistoiminta 
korjautuu entiselleen. Pyytävä yksikkö huolehtii tarvittaessa P-Krea-kontrollin. 
 

 Jos olette tai epäilette olevanne raskaana, ilmoittakaa asiasta lähettävään yksikköön. 
 

Tutkimuksen kulku 
 

Tutkimusta varten teille annetaan sairaalavaatteet. Tutkimuksen aikana useimmiten 
pistetään suoneen suolta rentouttava lääke. Peräsuolen suulle laitetaan kärki, jonka kautta 
laitetaan kaasua suoleen. Kokonaisuudessaan tutkimus kestää noin tunnin. 

 

Jälkitoimenpiteet 
 

Vointianne seurataan tutkimuksen jälkeen 30 minuuttia radiologian osastolla. 
Tutkimuspäivänä ja seuraavana päivänä teidän on juotava 0.5 – 1 litraa ylimääräistä 
nestettä (ei alkoholia), jotta varjoaine poistuu virtsan mukana. 
 

Yhteystiedot 
 

Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys lähettävään yksikköön       
puh.       Perumattomasta ajasta perään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo12 mennessä lähettävään yksikköön. 
 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle 
puh. 6156 2271. 


