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Virtuaalinen kolonoscopia (paksusuolen tietokonetomografia JF2BD)  

 
 
Ajanvaraus     .    .20    , klo     :     
 
Tutkimuspaikka  
 

Kainuun keskussairaala, radiologian osasto tutkimushuone 10 
Kerros 1 (käynti pääaulasta kerros alaspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin alta) 
Ilmoittautukaa radiologian osastolla ilmoittautumisautomaatilla 
henkilötunnuksella, Kela-kortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. 
Siirtykää odottamaan aulaan 2. 
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 
Varaa tutkimuksessa käyntiin 60 minuuttia. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia, 
mutta kiireelliset tutkimukset aiheuttavat muutoksia tutkimusaikatauluun. 
 
 

Tutkimukseen valmistautuminen 
 

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa veden tai mehun kanssa 
 

 Tutkimuksessa käytetään jodipitoista varjoainetta suonensisäisesti. 
Ilmoittakaa yliherkkyyksistä etukäteen lähettävään yksiköön, josta saatte 
lisäohjeistuksen tutkimusta varten. 

 

 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). 
Tarvittaessa lähettävä yksikkö ottaa teihin yhteyttä, jos tarvitsette 
suonensisäisen nesteytyksen ennen tutkimusta. 
 

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

Tutkimusta edeltävän viikon aikana EI saa syödä: 
 

 siemeniä sisältäviä marjoja, hedelmiä tai kasviksia 

 jyviä tai siemeniä sisältäviä leipiä ja puuroja 

 suolen toimintaa edistäviä kuituvalmisteita 
Muuta ruokaa voi syödä. Runsas nesteiden nauttiminen ja liikunta edistävät 
suolen tyhjenemistä. 

 
On tärkeää, että paksusuoli on tyhjä ulosteesta tutkimuksen aikana, joten 
tyhjennysohjetta on ehdottomasti noudatettava. 
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Tutkimusta edeltävänä päivänä      .    .20    : 
 

 Voitte nauttia ainoastaan nesteitä, kuten vettä, teetä, kahvia, siivilöityä 
mehukeittoa tai kiisseliä sekä siivilöityjä liha-, kala- tai kanaliemiä ja mehuja 
sekä tuoremehua, joissa ei ole hedelmälihaa 

 Tarvittaessa voi käyttää täydennysravintovalmisteita 

 Älkää syökö kiinteää ruokaa 

 Juokaa runsaasti nesteitä, vähintään 2-3 litraa päivän aikana 
 

Klo 8: 
 juokaa ensin kaksi lasillista nesteitä. Sekoittakaa yhden Picoprep – pussin 

sisältö 1,5dl:aan kylmää vettä ja juokaa se välittömästi ja heti sen jälkeen vielä 
vähintään kaksi lasillista kylmää vettä. Lisäksi voitte juoda vapaasti nesteitä tai 
täydennysravintovalmisteita. 
 

Klo 13: 
 lounaan asemasta juo vähintään kolme isoa lasillista nesteitä tai 

täydennysravintovalmisteita. 
 

Klo 16:  
 juokaa ensin vähintään kaksi lasillista nesteitä. Sekoittakaa yhden Picoprep – 

pussin sisältö 1,5dl:aan kylmää vettä ja juokaa se välittömästi ja heti sen 
jälkeen vielä vähintään kaksi lasillista kylmää vettä, mielellään enemmänkin. 
juokaa tarvittaessa vielä illalla lisää nesteitä tai täydennysravintovalmisteita. 
 

Klo 21: 

 juokaa 1 pullo (10ml) laimentamatonta Gastrografin – liuosta. 
 
 

 
Tutkimuspäivänä       .    .20    :  
 

 teidän tulee olla syömättä, mutta voitte juoda enintään 2 dl nesteitä tai 2dl 
täydennysravintovalmistetta 

 tupakointi sekä pastillien ja purukumin syönti on kielletty 

 lääkärin määräämät lääkkeet, paitsi diabeteslääkkeet, tulee ottaa tavalliseen 
tapaan 

 metformiinia sisältävät sokeritautilääkkeet 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. 

 insuliinihoitoisen diabeetikon insuliiniannosta vähennetään tutkimusta 
edeltävästi, sen toteuttamisesta antaa ohjeet lähettävä yksikkö 
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Tutkimuksen kulku 
 

Tutkimusta varten teille annetaan sairaalavaatteet. Tutkimuksen aikana useimmiten 
pistetään suoneen suolta rentouttava lääke. Kuvausta ennen paksusuoli täytetään 
hiilidioksidikaasulla, josta aiheutuu täyttävää tunnetta, mutta ei voimakasta kipua. 
Kuvauksen aikana makaatte tutkimuspöydällä vatsallaan ja selällään. 
 
Usein annetaan jodipitoista varjoainetta käden laskimoon. Varjoaine parantaa 
verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine aiheuttaa ohimenevän 
lämmöntunteen ja joskus metallin maun. 

 
Jälkitoimenpiteet 
 

Vointianne seurataan tutkimuksen jälkeen 30 minuuttia radiologian osastolla. 
Tutkimuspäivänä ja seuraavana päivänä teidän on juotava 0.5 – 1 litraa 
ylimääräistä nestettä (ei alkoholia), koska varjoaine poistuu virtsan mukana. 
 
Tutkimuksen aikana annettava lääke voi vaikuttaa ohimenevästi näön tarkkuuteen, 
joten vältä autolla ajamista noin 2 tuntia tutkimuksen jälkeen. 
 
Tutkimuksen tulokset kuulette hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa yhteyttä lähettävään 
yksikköön, mikäli teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa. 
 

Yhteystiedot 
 

Jos varattu aika ei teille sovi tai teillä on tutkimukseen valmistautumiseen liittyvää 
kysyttävää, ottakaa yhteys lähettävään yksikköön____________puh.        
 
Perumattomasta ajasta perään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo12 mennessä lähettävään yksikköön. 
 
Vain tutkimuksen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle 
puh. 6156 2271. 


