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Vatsan alueen tietokonekerroskuvaus, yleisohje 
□ Vatsan tietokonekonekerros (JN3BD) 
□ Ylävatsan tietokonekerroskuvaus (JN1BD) 
□ Alavatsan tietokonekerroskuvaus (JN2CD) 

 
□ Vartalon tietokonekerroskuvaus (JN4BD) 
□ TT-Urografia (JN4DD)  

 
Ajanvaraus       .    .20    , klo    :    Tuloaika radiologian osastolle tuntia ennen. 
 
Tutkimuspaikka  

Kainuun keskussairaala, radiologian osasto tutkimushuone 10 
Ilmoittautukaa tutkimukseen radiologian osastolla ilmoittautumisautomaatilla. 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. 
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 

 

Tutkimukseen valmistautuminen   
 Jos olette tai epäilette olevanne raskaana, ilmoittakaa asiasta lähettävään yksikköön 

 Olkaa syömättä ja juomatta vähintään 2 tuntia ennen tutkimusta 

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa pienen nestemäärän kanssa  

 Tutkimuksessa annetaan jodipitoista varjoainetta suonensisäisesti. Ilmoittakaa kaikista 
yliherkkyyksistänne 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. 

 
Tutkimuksen kulku 

 Vatsanalue: 
Noin tunti ennen tutkimusta teille annetaan juotavaksi 1 litra vettä tai 1 % Gastrografin -
liuosta, joka täyttää suoliston ja helpottaa siten kuvien tulkintaa. Tutkimuksessa makaatte 
kuvauspöydällä, joka liikkuu tutkimuksen aikana. Hoitaja poistuu huoneesta tutkimuksen 
ajaksi viereiseen huoneeseen, josta hänellä on teihin ääni- ja näköyhteys. Tärkeää on 
pysyä liikkumatta, koska liike voi heikentää kuvan laatua tai pilata tutkimuksen. 
Tutkimuksessa käytetään jodivarjoainetta, joka laitetaan käsivarren laskimoon. 
Tietokonetomografiatutkimus kestää noin 10 – 20 minuuttia. 
 

 TT-Urografia: 
Tutkimusta ennen virtsarakon tulee olla täysi ja juotte muutaman lasin vettä. 
Kuvaus tapahtuu teidän ollessa selällään kuvauspöydällä. 
 

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

Yhteystiedot 
 Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys lähettävään yksikköön ________.  

puh. ___________ Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä 
viimeistään edellisenä päivänä klo12 mennessä lähettävään yksikköön.  
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle puh. 6156 2271. 


