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Ohutsuolen tietokonetomografia 
 
Ajanvaraus      .    .20    , klo     :     
 
Saapumisaika radiologian osastolle puoli tuntia ennen yllä olevaa tutkimusaikaa Colonsteril -
liuoksen juomista varten 
 
Tutkimuspaikka 

 
Kainuun keskussairaala radiologian osasto 1. kerros, tutkimushuone 10. 
– Käynti pääaulasta kerros alaspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin alta. 
Ilmoittautuminen radiologian osaston omalla ilmoittautumisautomaatilla. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tarvitaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. 
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin.  
Röntgenissä tutkitaan myös päivystyspotilaita, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia 
aikatauluun. 

 
Tutkimukseen valmistautuminen  
 

Tutkimusta edeltävänä päivänä     .    .20      
 

Vähäjätteinen ja laktoositon ruokavalio: Vältetään täysjyvävalmisteita, kasviksia, hedelmiä ja 
marjoja. Maitovalmisteita vältetään niiden kaasua lisäävän vaikutuksen vuoksi. Rasvaa 
niukasti. Ruuan kokonaismäärän tulee olla normaalia pienempi. Nesteitä on juotava 
runsaasti. Vesi, kirkkaat mehut, tee ja musta kahvi ovat sopivia juomia. Tuoremehut ja 
nektarit eivät sovi niiden sisältämän kuidun vuoksi. Kirkkaita virvoitusjuomia voi juoda.  

 
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 kirkasta mehua, 
halutessa mehukeittoa  

 
Suolen tyhjennys:  

 Iltapäivällä sekoittakaa yhden Picoprep – pussin sisältö 1,5dl:aan kylmää vettä ja 
juokaa se välittömästi ja heti sen jälkeen vielä vähintään kaksi lasillista kylmää vettä. 
Iltapäivän ja illan kuluessa tulee juoda runsaasti kirkkaita nesteitä, ei 
maitotaloustuotteita.  
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Tutkimuspäivänä     .    .20     
 

 Olkaa syömättä ja juomatta tutkimuspäivänä. 

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa pienen nestemäärän kanssa. 

 Tutkimuksessa annetaan 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 tuntia 
tutkimuksen jälkeen tai kunnes mahdollisesti akuutisti huonontunut munuaistoiminta 
korjautuu entiselleen. Lähettävä yksikkö huolehtii tarvittaessa P-Krea-kontrollin. 

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

Tutkimuksen kulku 
  

Saatte juotavaksenne 1 litran Colonsteril-liuosta. Liuoksen juotte 30–40 min aikana ennen 
tutkimusta radiologian osastolla.  
 
Teille laitetaan kyynärtaipeen laskimoon suonikanyyli, jonka kautta ruiskutetaan 
jodivarjoaine. Varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine 
aiheuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus metallin maun suussa.  
 
Tutkimuksessa makaatte kuvauspöydällä, joka liikkuu kuvauksen aikana. Kuvauslaite 
muistuttaa isoa rengasta. Hoitaja poistuu huoneesta tutkimuksen ajaksi viereiseen 
huoneeseen, josta hänellä on teihin ääni- ja näköyhteys. Tutkimuksen aikana on tärkeää 
pysyä liikkumatta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Tutkimus kestää noin 10–20 
min. 

 
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. Tutkimustulokset saatte 
lähettävästä yksiköstä sovittuna aikana. 

 
Yhteystiedot 
  

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

Perumattomasta ajasta peritään peruutusmaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävään yksikköön. 

 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle puh. 08 6156 2271. 



 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 
Radiologia 
Kainuun keskussairaala 
Tietokonetomografia 

Asiakasohje 
 

 3 (3) 

Laadittu 14.11.2003  
 Päivitetty 5.2.2018 

 

Postiosoite  

PL 400 

87070 Kainuu 

Käyntiosoite 

Sotkamontie 13 

87140 Kajaani 

 

Puhelin 

08 61562220 

 

 
 
 
 

 

 

Internet 

https://sote.kainuu.fi/palvelut/rontgen 

    

Tietokonetomografiatutkimuksen esitietolomake  

 
 
(Ottakaa täytetty kaavake mukaan tutkimukseen) 

Suku- ja etunimet 
 

Henkilötunnus Pituus Paino 
 

Ennen tutkimusta pyydämme teitä riisumaan kuvausalueella olevat metallia sisältävät 
esineet tai vaatteet (kuten korut, lävistykset, metallinapit ja rintaliivit). Vastatkaa seuraaviin 
kysymyksiin huolellisesti. 
 

 
Allergiat/mahdolliset vasta-aiheet: 

Onko teille käytetty aiemmin Jodi-varjoainetta? Kyllä  Ei  

Jos vastasitte kyllä, tuliko tuolloin mitään allergia-oireita?  

Millaisia oireita? 

___________________________________________ 

Kyllä  Ei  

Onko teillä astma? Kyllä  Ei  

Onko teillä lääkeaineallergioita? 

Jos vastasitte kyllä, mitä allergioita? 

____________________________________________________

________________________________  

Kyllä  Ei  

Onko teillä tablettihoitoinen diabetes? 

Jos vastasitte kyllä, muistatteko mikä on lääkkeen nimi? 

___________________ 

Kyllä  Ei  

Nainen: Onko mahdollista, että olette raskaana? Kyllä  Ei  
 

Muut esitiedot: 

Onko sinulla sovittuna lääkärille vastaanotto/soittoaika  

tutkimusvastausten kuulemista varten? Milloin?_________________ 

 

Kyllä  Ei  

Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle puh 08 6156 2271. 

 
 
 
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 
 
Päiväys 

 


