
 
    Potilasohje 
 
 

Ohje ylävatsan/keuhkojen tietokonetomografiatutkimukseen tulevalle potilaalle 
 

Teille on varattu aika tietokonetomografiatutkimukseen Kanta-Hämeen keskussai-

raalan Riihimäen yksikön röntgenosastolle 

_______ / _______ 20______ klo _________ 
 
Saapukaa  15 min ennen tutkimusaikaa röntgenosastolle tutkimuksen valmisteluja 
varten. 
Ilmoittautukaa tullessanne röntgenin toimistoon, 1.kerros. Seuratkaa opasteita. 

 
Mikäli varattu aika ei sovi, perukaa tutkimus poliklinikalta puh. _____ 
 
 Jos epäilette tai tiedätte olevanne raskaana, ottakaa yhteyttä poliklinikalle. 
 Jos imetätte, ottakaa edellisenä päivänä yhteyttä röntgenosastolle puhelin 

 019 744 5595, josta soitetaan teille takaisin. 
 Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle, ilmoittakaa siitä röntgenhoitajalle ennen tutki-

musta. 
 Teille määrätyt verikokeet tulisi olla otettuna ennen tietokonetomografiatutkimusta. 

 
 Tutkimusta ennen olkaa 2 tuntia syömättä. Vettä saatte juoda vapaasti. Virtsara-

kossa on hyvä olla virtsaa. 
 Jos Teillä on sokeritauti ja käytätte lääkityksenä metformiinia, on lääkityksessä aloi-

tettava tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 
vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.  

 

Competact Metformin actavis 

Diformin Retard Metformin mylan 

Eucreas Metformin strada 

Glucophage Metformin vitabalans 

Janumet Oramet 

Jentadueto Oramet-Hexal 

Komboglyze Velmetia 

Metforem Vipdomet 

 Xigduo 

 
 Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti. 
 
 Kiireelliset päivystystutkimukset saattavat muuttaa tutkimusjärjestystä, joten varau-

tukaa siihen, että tutkimusaika saattaa olla hiukan myöhässä. 
 Tietokonetomografiatutkimuksessa muodostuu kohteesta röntgensäteiden avulla 

leikekuvia. Tutkimus on kivuton. Tutkimuksen aikana Teidän tulee maata liikkumat-
ta, koska liike aiheuttaa kuviin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on Teihin puhe-, 
kuulo- ja näköyhteys 

 Usein tutkimuksessa annetaan jodipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon kanyy-
lin kautta. Varjoaine parantaa verisuonten ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine ai-
heuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus metallinmaun.  

 Varjoaine ei ole este esim. autolla ajamiselle tai työhön takaisin palaamiselle. 
 
 Tutkimuksen tuloksen kuulette Teitä hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa yhteyttä hoita-

vaan yksikköön, mikäli Teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa. 
 Tutkimus sisältyy poliklinikkamaksuun. 
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