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Baaritaan caloosha dhan ah
Waqtiga balanta

.

.20

, saacadda

:

Goobta laguugu baarayo (Goobta laguu calaameeyay)
□ Isbitaalka wayn ee Kainuu, Sawirka waxaa lagaaga qaabadaa Radiology
Waxaad ka soo galeysaa Isbitaalka cusub albaabkiisa F1. Qaybta sawirka waxay ku taalaa
saaladda wayn markaad toos ugu soo socotid dhankaaga bidix.Markaad timaadid is diiwaan
geli, waxaadna iska diiwaan gelisaa mishiinka meesha yaalo saar Kela-kortti gaaga ama kaar
kale oo aqoonsi ah hadii ay Dowladda ku siisay. Katiinad ama Fargashi waxaad wadatid guriga
ugu soo tag. Bukaanadda kale oo deg dega ku imaanayo waa lagaa hor marin karaa.
□ __________________ Rugta caafimaadka. Samee isku diiwaan gelinta sawirka markaan
goobta timaadid.
Baaritaanka ka hor
Waa in aadan waxba soo cunin 4 saacadood inta aan baaritaanka laguugu sameynin, Hadii
aad daawooyin joogto ah qaadatid waa isticmaali kartaa.
Kaadi haystaada waa in ay buuxdaa markaad baaritaanka imaaneysid. Jawaabta
baaritaanka mala aamini karo hadii ay kaadi haystaada faaruq tahay. Hadii aad u baahatid 0,5
liitar oo biyo ah waad cabi kartaa intaan lagu baarin. Hadii lacalla kaatarka kaadida uu kugu
xeran yahay waa in la xeraa 4 saac ka hor intaan lagu baarin.
Habka ay u soconeyso baaritaanka
Qalabka Baaritaanka xanuun ma ahan waana dhaqsi, mana lagu gelinaayo magnetic-ga.
Meelaha lagu sameynaayo baaritaanka maqaarka caloosha waxaa lagaa marinayaa Geel ka
dibna gacanta Ultra sound ka ayaa lagu dhaq dhaqaajinayaa. Meesha loo baahan yahay
baaritaan keeda calaamad goobaabin ay ayaa la gelinayaa.
Baaritaanka ka dib
Baaritaanka ka dib waa cuntayn kartaa suuliga waa gali kali kartaa hadii lacalla kaadi haysta ay
buuxday (Kaatarka kaadida hadii uu xirnaa hada waa la furi karaa) Jawaabta baaritaanka
waxaad ka heleysaa meeshii lagaa soo diray waqtigii aad ku heshiiseen in ay tagtid xarunta
ama in lagu soo waco.
Waxa xiriirka
Waqtiga balanta hadii aadan baajinin waxaa laguu soo dirayaa ganaax. Hadii aad balanta
baajineysid waa in aad soo sheegtaa maalinta ka horeyso wixii ka horeeyo 12ka duhurnimo,
adingoo xarunta ka dalbanaayo adeega fadlan i soo wac.
Qaybta sawirka waxay leeyihiin adeega fadlan isoo wac waxaadna soo waceysaa telkaan.
040 153 3240. Wax walibo oo ku saabsan baaritaanka iyo isku diyaarintiisa waxaad nasoo wici
kartaa saacadahaan isniin ilaa khamiis 7.30 – 16 sidoo kale jimcaha iyo maalimaha fasaxa
waxaad nasoo waceysaa 7.30 – 15. Anagaa dib kuu soo waceyno isla maalintii ama maalinta
xigta oo maalimaha shaqada ah.
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Wax walibo oo la xiriira sawirka raajadda ama sawir lagaa qaadayo waxaad soo waceysaa.
Raajiiste Kuhmon tell. 044 735 4518, Raajiiste Sotkamon tell. 044 797 5040, Raajiiste
Suomussalmen tell. 044 797 4352.
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Koko vatsan ultraääni
Ajanvaraus

.

.20

, klo
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Tutkimuspaikka (rastitettu paikka)
□ Kainuun keskussairaala, Kuvantaminen Radiologia
Sisäänkäynti on uuden sairaalan pääovesta F1. Kuvantaminen sijaitsee pääaulasta eteenpäin
ja vasemmalla. Ilmoittaudu kuvantamisen tiloissa olevalla ilmoittautumisautomaatilla Kelakortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella.
Jätä korut ja muut arvoesineet kotiin. Päivystyksenä tulevien potilaiden kiireellisyys saattaa
aiheuttaa muutoksia tutkimusaikaan.
□ __________________ terveysasema. Ilmoittaudu röntgenin toimistossa.
Tutkimukseen valmistautuminen
Sinun on oltava syömättä 4 tuntia ennen tutkimusta, päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet
voit ottaa normaalisti.
Virtsarakkosi tulee olla täysi tutkimukseen tultaessa. Tutkimusta ei voi suorittaa
luotettavasti, mikäli rakkosi on tyhjä. Tarvittaessa voit juoda vettä 0,5 litraa puoli tuntia ennen
tutkimusta.
Mikäli sinulla on virtsakatetri, se on suljettava 4 tuntia ennen tutkimusta.
Tutkimuksen kulku
Ultraäänitutkimus on kivuton ja nopea, eikä siinä käytetä röntgensäteitä. Tutkittavalle alueelle
levitetään iholle väliaineeksi geeliä ja tutkittavan kohteen päällä liikutellaan ultraäänianturia.
Tutkittavasta kohteesta välittyy tieto kaikuluotausperiaatteella.
Jälkitoimenpiteet
Tutkimuksen jälkeen saat syödä ja käydä WC:ssä vasta mahdollisten virtsalaboratoriokokeiden
jälkeen (jos virtsakatetri on ollut kiinni, sen saa aukaista).
Tutkimustulokset saat lähettävästä yksiköstä sovittuna vastaanotto- tai soittoaikana.
Yhteystiedot
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä
päivänä klo 12 mennessä lähettävän yksikön takaisinsoittonumeroon.
Kuvantamisessa on käytössä oma takaisinsoittojärjestelmä puh. 040 153 3240. Tutkimukseen
valmistautumiseen liittyvissä asioissa soittoaikamme on maanantaista torstaihin kello 7.30 – 16
sekä perjantaisin ja arkipyhien aattoina kello 7.30 – 15. Soitamme sinulle takaisin samana
päivänä tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.
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Terveysasemien röntgenien ultraäänitutkimuksiin liittyvissä asioissa ota yhteys tutkimuksen
suorittavaan röntgeniin. Kuhmon röntgen puh. 044 735 4518, Sotkamon röntgen puh. 044 797
5040, Suomussalmen röntgen puh. 044 797 4352.
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