Potilasohje
Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje angiografiaan eli verisuonien varjoainekuvaukseen tulevalle potilaalle
Tutkimus suoritetaan sairaalaan tulopäivänä ja kotiin pääsette lähtemään joko samana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä tutkimuksesta.
Valmistautuminen tutkimukseen
Juokaa runsaasti nesteitä. Tutkimuksessa käytetään varjoainetta, joka poistuu elimistöstä
munuaisten kautta. Runsas juominen nopeuttaa varjoaineen poistumista.
Neuvotelkaa Teitä hoitavan lääkärin kanssa, jos käytätte verenohennuslääkkeitä (esim. Marevan). Marevan-lääkitys on yleensä tauotettava kolme vuorokautta ennen tutkimusta.
Jos käytätte metformiinia sisältävää sokeritautilääkettä (tabletti), on lääkityksessä aloitettava
tauko 2 vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitystaukoa on jatkettava vielä 2 vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.

Competact
Diformin retard
Eucreas
Glucophage
Janumet
Jentadueto

Komboglyze
Metforem
Metformin actavis
Metformin stada
Metrformin vitabalans
Oramet

Oramet hexal
Synjardy
Velmetia
Vipdomet
Xigduo

Jos olette yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille tai jos epäilette tai tiedätte olevanne
raskaana, ottakaa yhteys osastoon 5B.
Käykää Teille määrätyissä laboratoriokokeissa saamanne ohjeen mukaisesti.
Tutkimuspäivän aamuna
Jos käytätte nesteenpoistolääkkeitä, jättäkää ne ottamatta. Muut lääkkeet, joita ei ole edellä
mainittu, voitte ottaa normaalisti pienen vesimäärän kanssa.
Jos olette insuliinidiabeetikko, älkää pistäkö insuliineja toimenpideaamuna.
Älkää syökö klo 02 jälkeen mitään, vettä saatte juoda vähän. Peseytykää huolellisesti.
Tulkaa osastolle ajoissa.
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Tutkimuspäivänä
Teidät viedään sängyllä röntgenosastolle. Tutkimuksen aikana Teidän tulisi olla
liikkumatta selinmakuulla tutkimuspöydällä. Röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipeen
ihoa, tekee piston valtimoon ja vie kuvauskatetrin suoneen. Katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta, jolloin valtimot saadaan näkyviin.
Tutkimus kestää 1-2 tuntia.
Tutkimuksen jälkeen katetri otetaan pois. Punktiokohtaan laitetaan sulkulaite tai nivustaivetta
painetaan voimakkaasti käsin vuodon tyrehdyttämiseksi. Tarvittaessa nivusen päälle laitetaan
hiekkapussi 1–3 tunnin ajaksi. Olette vuodepotilaana 3–5 tuntia tai seuraavaan aamuun.
Hoitohenkilökunta kertoo milloin saatte syödä ja juoda. Varjoaineen annon jälkeen Teidän on
hyvä juoda runsaasti nestettä. Juominen edistää varjoaineen poistumista.
Kotona
Teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua, kovaa liikuntaa, saunomista ja suihkuttamista pitkään kuumalla vedellä kolmen vuorokauden ajan. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun. Yhteystiedot: Osasto 5B puh. 03 629 2544

