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PAKSUSUOLEN TÄHYSTYKSEEN VALMISTAUTUMINEN 

 

Valmistautuminen alkaa viikkoa ennen tähystystä  

Jos kärsit ummetuksesta tai ulostat harvemmin kuin joka toinen päivä, käytä apteekista saatavaa 

ummetuslääkettä säännöllisesti (esim. Movicol, Pegorion). Tarkoituksena on se, että uloste olisi 

pehmeää jo ennen varsinaisen tyhjennyksen aloittamista. 

Jätä ruokavaliosta pois  

- Siemenet, sillä ne tukkivat helposti tähystyslaitteen imukanavan ja vaikeuttavat siten tähys-

tyksen suorittamista. Eli älä syö siemeniä sisältäviä marjoja ja hedelmiä (esim. vadelma, vii-

nimarja, tomaatti, viinirypäle ja kiivi) tai siemeniä / näkyvää rouhetta sisältäviä leipiä. 

- Rautalääkitys, koska se haittaa näkyvyyttä suolessa. 

- Pitkät kuidut, kuten kaali, sipuli, parsa, raparperi ja sitrushedelmät 

- Vi-Siblin ja muut kuitulisät 

 

Kolme päivää ennen tutkimusta 

 

Syö helposti sulavaa ruokaa.  

- vaaleaa leipää 

- keitettyä kalaa ja lihaa 

- keitettyä kananmunaa 

- keitettyä perunaa, riisi, makaroni 

- mehukeitto ja kiisseliä, jossa ei ole siemeniä 

- jugurttia, viiliä, maitorahkaa 

- juo runsaasti, noin 2 litraa päivässä, jos Sinulla ei ole nesterajoitusta. 

- Halutessasi voit ostaa ravintojuomia apteekista 

Vältä runsaskuituista ruokaa: 

- marjat, kasvikset ja hedelmät 

- leseet, siemenet ja pähkinät 

- täysjyväleivät ja -puurot 

Esimerkiksi 

Aamupala: 

- viiliä/ maustamatonta jugurttia 

- manna- tai riisivelliä, riisimuroja 

- valkoista leipää ja margariinia 

- lihaleikkelettä 

- hedelmälihatonta mehua 

- kahvia, teetä, sokeria 

Lounas ja päivällinen: 

- pastaa, valkoista riisiä tai 1 peruna 

- lihaa, kalaa, kanaa ja kastiketta 

- raejuustoa 

- vaaleaa leipää 

- maitotuotteita, vettä, mehua (hedelmälihatonta) 
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Välipala: 

- maitovalmiste (rahka, jugurtti) 

- pulla, vaalea leipä 

- kahvi, tee, mehu, maito, limpsa 

Iltapala 

- vaaleaa leipää ja lihaleikkelettä 

- teetä, mehua, maitoa 

- jugurttia, rahkaa 

 

 

Päivää ennen tutkimusta aloitetaan suolen tyhjennys 

 

- Voit syödä kevyen aamupalan ja lounaan. Niiden jälkeen kannattaa juoda runsaasta sillä et 

voi enää syödä. Älä käytä kuitenkaan maitotuotteita. 

 Juotavia: mehua (ilman hedelmälihaa), vettä, teetä, mustaa kahvia, limpsoja, kiven-

näisvettä ja lihalientä. 

 

Suosittelemme tyhjennysaineeksi Colonsteril-valmistetta (4-5 purkkia). Se sopii myös munuais-

ten vajaa toimintaa sairastavalle ja ummetuksesta kärsivälle. Hae purkit apteekistasi valmiiksi. 

Suoli alkaa toimia yleensä noin tunnin kuluttua juomisen aloittamisesta.  

Aloita tyhjentäminen tutkimusta edeltävänä iltana noin klo 16 - 17. Liuoksen teko-ohjeen löydät 

purkin kyljestä. Sopiva juomisnopeus on litra tunnissa. Juo liuosta 3 litraa edeltävänä iltana ja 1 

litra tutkimuspäivän aamuna 4 tuntia ennen tähystystä. Suolisto on hyvin tyhjentynyt, kun neste 

tulee lähes kirkkaana ulos. Jos kärsit ummetuksesta tai suolistosi tyhjenee hitaasti, on parempi 

juoda 4 litraa Colonsteriliä tutkimusta edeltävänä päivänä ja viimeinen litra Colonsteriliä 4 tun-

tia ennen tähystystä. 

Vinkkejä juomisen helpottamiseen: 

- jääkaappikylmä tyhjennysaine 

- pastillien imeskely 

- lasillinen aina 10 minuutin välein 

- jos vatsa kipeytyy tai turpoaa, pidä juomisessa puolen tunnin tauko 

 

Jos kuitenkin haluat käyttää tyhjentämisessä jotain muuta valmistetta, esim. Picoprep, juo vii-

meinen tyhjennysaine 4 tuntia ennen tähystystä. 

 

Tähystyspäivänä 

 

- Juo viimeinen litra Colonsteriliä 4 tuntia ennen tähystystä.  

- Ennen tähystystä et voi syödä, mutta voit juoda vapaasti vettä, mehua (hedelmälihatonta), 

teetä, mustaa kahvia, limpsaa, kivennäisvettä.. 

Lääkitys 

- Ota aamulääkkeesi aamulla 

- Diabeteslääkkeet: 

 Tablettihoitoinen diabetes: ota lääkkeet tutkimuksen jälkeen 

 Insuliinihoitoinen diabetes: voit pistää 2/3 pitkävaikutteisen insuliinin aamuannok-

sesta aamulla normaalisti ja loput 1/3 tutkimuksen jälkeen. Lyhytvaikutteinen insu-

liini pistetään vasta tutkimuksen jälkeen ruuan yhteydessä. 
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 Yhdistelmähoito: voit pistää iltainsuliinin normaalisti. Ota aamun diabetestabletit 

tutkimuksen jälkeen. Jos kuitenkin pistät normaalisti insuliinin aamulla, pistä siitä 

vain 2/3 ennen tutkimusta.  

 tai voit ottaa yhteyttä diabeteshoitajaasi.  

- Jos käytössäsi on Klexane/Innohep/Fragmin, älä pistä lääkettä aamulla. 

- Ota tähystykseen mukaasi tarvittaessa otettavat lääkkeet sekä insuliinit (esim. astmalääk-

keet) 

Tähystyksen jälkeen 

 

Saat syödä normaalisti, mutta kannattaa aloittaa kevyellä aterialla ja juoda normaalia enemmän. 

Liikkuminen auttaa, jos tuntuu olevan turvotusta ja ilmavaivoja.  

Tutkimuksen jälkeen saattaa näkyä pieniä määriä verta ulostettaessa. Jos kuitenkin vointisi huono-

nee, vuodat verta runsaasti tai on jotain muuta ongelmaa, ota yhteyttä Kanta-Hämeen keskussairaa-

lan ensiapuun puh. 03 629 4500 (Hämeenlinna). 
 


