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Valtimosuonten varjoainetutkimus ja pallolaajennus
(DSA-angiografia ja PTA)
Angiografia eli verisuonten varjoainekuvaus tehdään valtimoverisuonten tilanteen selvittämiseksi. Mikäli kuvauksessa nähdään ahtaumia tai tukoksia, voidaan ne hoitaa samassa yhteydessä pallolaajentamalla. Tarvittaessa ahtaumien kohdalle voidaan laittaa stentti eli metalliverkkoproteesi.
Tutkimuspaikka

Kainuun keskussairaala, uusi sairaala, radiologian yksikkö

Tutkimukseen valmistautuminen
-

Tutkimusajan saatte kirjeitse kotiin hyvissä ajoin ennen toimenpidettä. Kutsukirjeen mukana saatte tarkemmat ohjeet tutkimukseen
valmistautumiseen (verikokeet) ja lääkehoitoon (lääketauot) liittyen.
Hoitaja soittaa teille ennen toimenpidettä kutsukirjeessä ilmoitettuna
ajankohtana.

-

Jos olette allerginen jodille tai puudutusaineille tai olette raskaana,
ilmoittakaa asiasta lähettävään yksikköön.

-

Tulette päiväsairaalaan tutkimuspäivän aamuna.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipeen alueen ja tekee
siihen pienen viillon. Läpivalaisun (röntgensäteiden) avulla lääkäri ohjaa ohuen katetrin tutkittavaan valtimosuoneen. Katetrin kautta ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta. Valtimosuonet kuvataan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet. Tutkimus kestää 1-2 tuntia.

Jälkitoimenpiteet

Tutkimuksen jälkeen katetri poistetaan valtimosta ja pistopaikka suljetaan joko painamalla tai käyttämällä sulkulaitetta. Pistokohdan päälle
laitetaan haulipussi 2-3 tunnin ajaksi.
Olette tutkimuksen jälkeen vuodelevossa 2-6 tuntia tai tarvittaessa seuraavaan aamuun. Vuodelevon noudattaminen on tärkeää verenvuotoriskin vuoksi.
Kotiin pääsette samana tai toimenpidettä seuraavana päivänä. Varautukaa siihen, että olette yön yli sairaalassa. Verisuonikirurgi katsoo toimenpiteen jälkeen varjoainekuvauksen kuvat ja suunnittelee jatkohoidon. Mikäli tarvitsette sairaalahoitoa toimenpidettä seuraavan yön yli,
hoito tapahtuu Herko-yksikössä (leikkausosaston heräämö) tai tarvittaessa muulla osastolla.
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Kotona teidän tulee välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista yhden viikon ajan. Kevyt liikunta ja ulkoilu edistävät toipumista ja verenkiertoa. Tupakan sisältämän nikotiinin vaikutuksesta verenkierto heikkenee. Tupakoinnista luopuminen on välttämätöntä hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.
Pistoskohtaan voi tutkimuksen jälkeen tulla verenpurkauma, joka voi
laskeutua reidelle ja miehillä kiveksiin. Tämä on normaalia ja häviää
muutamassa viikossa. Mikäli verenpurkauma suurenee huomattavasti
tai raajaan tulee kova kipu ja raaja menee viileäksi tai turpoaa ottakaa
heti yhteys keskussairaalan päivystykseen.
Jodivarjoaine voi aiheuttaa joillekin allergisia oireita, kuten ihon punoitusta tai näppylöitä tai hengitystieoireita. Mikäli teillä ilmenee edellä
mainittuja oireita tutkimuksen jälkeen, ottakaa yhteys terveyskeskukseen /päivystykseen.
Yhteystiedot

Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys hoidonvaraajaan.
Puh 044 5520 326
ma-pe klo 9-11
Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä toimenpiteen jälkeen
Kirurgian hoidonvarajaan
tai
Päivystävään sairaanhoitajaan
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