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Radiolääkehoito, Radium-223.  
 

Tutkimuspaikka 
 
Sisäänkäynti on uuden sairaalan pääovesta F1. Kuvantaminen sijaitsee pääaulasta 
vasemmalla. Ilmoittaudu kuvantamisen tiloissa olevalla ilmoittautumisautomaatilla Kela-kortilla 
tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Siirry odottamaan odotusaulaan 8. 
 
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 
 
Yleistä 

 
Sinulle on varattu laskimonsisäinen radiolääkehoito. Radiolääke hakeutuu tehokkaasti luuston 
etäpesäkkeisiin, missä sen vapauttama säteily tuhoaa syöpäsoluja. Hoitoa käytetään 
eturauhassyövässä, joka on levinnyt luustoon ja voi aiheuttaa esimerkiksi kipuja tai murtumia. 

 
Hoitoon valmistautuminen 
 
Pyydämme sinua varaamaan hoitoon aikaa noin tunnin. Hoitopäivänä voi syödä, juoda ja ottaa 
lääkkeet tavalliseen tapaan. Hoitoon kuuluu yksi radiolääkeinjektio neljän viikon välein enintään 
kuuden kuukauden ajan. 
 
Ennen jokaista hoitokertaa sinusta tutkitaan verikokeita. Niiden avulla hoitava lääkäri varmistaa, 
että veriarvot ovat sellaisella tasolla, että hoito voidaan antaa turvallisesti. 
 
Hoidon suorittaminen 
 
Kyynärtaipeen laskimosuoneen laitetaan kanyyli ja keittosuolatiputus, jonka kautta radiolääke 
ruiskutetaan verenkiertoon noin minuutin aikana. Radiolääkkeen annon ajaksi hoitaja on 
pukeutunut suojavaatteisiin. Varotoimena myös silmäsi suojataan silmäsuojalla. 
 
Hoidon jälkeen huomioitavaa 
  
Pieni osa radiolääkkeestä erittyy virtsaan ja ulosteeseen. Noudata seuraavia ohjeita viikon ajan 
jokaisen radiolääkeinjektion jälkeen. Virtsaa istualtaan varoen virtsan roiskumista, huuhdo WC-
pönttö välittömästi kahdesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pese kätesi hyvin. Jos kehon eritteitä 
joutuu vahingossa pinnoille, ne on puhdistettava heti perusteellisesti. Sen jälkeen sinun tai 
sinua auttaneen henkilön on pestävä kädet huolellisesti. Käytä kertakäyttökäsineitä, kun 
puhdistat kehon eritteitä pinnoilta. Jos kehon eritteitä menee vuode- tai muille vaatteille, 
käsittele vaatteita suojakäsineillä ja pese likaantuneet vaatteet erillään muusta pyykistä. 
 
Saamasi radiolääkkeen lähettämä säteily rajoittuu vain hoitoalueille, eikä se säteile elimistön 
ulkopuolelle. 
 
Hoidon haittavaikutukset ja niiden vaikeusaste ovat erilaisia eri potilailla. Kaikki eivät saa 
haittavaikutuksia ja jotkut oireista voivat johtua myös taudista. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat 
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ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. Harvoin pistoskohdan reaktiona voi olla ihon punotus, kipu ja 
turvotus. 
 

 
Ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin urologian poliklinikalle, jos huomaat jonkin seuraavista oireista: 
epätavallisia mustelmia, kuumetta, tavallista enemmän verenvuotoa loukkaantumisen jälkeen 
tai jos saatte helposti tulehduksia.  

 
Radiolääke voi aiheuttaa hälytyksen rajaviranomaisten valvontajärjestelmässä. Pyydä 
isotooppiosastolta todistus saamastasi radiolääkkeestä, jos suunnittelet ulkomaanmatkaa. 
 

 
 
Mikäli sinulla on kysyttävää tai et voi saapua tutkimukseen varattuna aikana, ota 
yhteyttä hoitavaan yksikköön tai isotooppiin puh. 044 7974857 (ma-to klo 8-14.30, pe 
8-13). Perumatta jääneestä tutkimuskäynnistä veloitamme sakkomaksun. 


