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Munuais- ja maksakystapunktio ja skleroterapia 
 
Ajanvaraus     .    .20    , klo     :     

Ilmoittautukaa Teitä hoitavassa yksikössä ______________________ 
 

Tutkimuspaikka 
Kainuun keskussairaala radiologian osasto 
 

Tutkimukseen valmistautuminen 
Toimenpidettä varten teistä otetaan verenhyytymiseen liittyviä laboratoriokokeita. 
Mikäli teillä on verenohennuslääkitys, lääkkeiden tauot suunnitellaan ajanvarauksen 
yhteydessä. Muut päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa pienen 
nestemäärän kanssa normaalisti. 
Olkaa syömättä ja juomatta 6 tuntia ennen toimenpidettä. Ennen toimenpidettä teille 
laitetaan nestetiputus suoneen hoitavassa yksikössä 

 

Tutkimuksen kulku 
Radiologian osastolla röntgenhoitajat valmistelevat teidät toimenpiteeseen, 
avustavat röntgenlääkäriä ja seuraavat vointianne koko toimenpiteen ajan. 
Valmistelu mukaan lukien toimenpide kestää noin 2 tuntia. Nesterakkulan 
huuhteleminen alkoholilla voi aiheuttaa kiputuntemuksia, mutta tarvittaessa teille 
annetaan kipulääkettä. 
 
Röntgenlääkäri tarkistaa nesterakkulan koon ja sijainnin ultraäänellä. Iho ja 
pistoreittiä puudutetaan nesterakkulan kohdalta. Röntgenlääkäri vie dreenin 
ultraääniohjauksessa iholta suoraan nesterakkulaan ja tyhjentää sen ruiskulla 
imemällä. Jotta nesterakkula voidaan huuhdella alkoholilla, siitä ei saa olla yhteyttä 
verenkiertoon, sappiteihin tai virtsateihin. Tämän varmistamiseksi dreenin kautta 
ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta ja kuvataan nesterakkulaa eri puolilta. 
 
Alkoholin ruiskuttamisen jälkeen teidän tulee maata selällään, vatsallaan ja 
kummallakin kyljellä aina viisi minuuttia puolellaan, jotta nesterakkula huuhtoutuisi 
joka puolelta. Tämä toistetaan yleensä 2-3 kertaa. Viimeisen huuhtelun jälkeen 
nesterakkula tyhjennetään ja dreeni poistetaan 
 

Jälkitoimenpiteet 
Toimenpiteen jälkeen olette vuodelevossa n. 6 tuntia ja teitä tarkkaillaan hoitavassa 
yksikössä (verenpaineen ja pulssin tarkkailu). Hoitavan yksikön lääkäri kertoo 
toimenpiteen tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Hän päättää myös 
kotiuttamisesta. Toimenpiteen jälkeen saatte syödä ja juoda Pistopaikan 
haavalappu tulee pitää kuivana kaksi vuorokautta. Viikon ajan tulee välttää raskaita 
ponnisteluja. 

 

Yhteystiedot 
Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön, 
puh.________________ Perumattomasta ajasta peritään peruutusmaksu. 
Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävään 
yksikköön. Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys radiologian osastolle 
puh (08) 6156 2220. 


