
                                  Potilasohje 
 
 
Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto 
       
 

Ohutsuolen tietokonetomografiatutkimus 
  

Sinulle on varattu aika ohutsuolen tietokoneto-
mografiatutkimukseen Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosas-
tolle. 

Saavu tuntia ennen tutkimusaikaa röntgen-
osastolle tutkimuksen valmisteluja varten. Il-
moittaudu tullessasi röntgenosaston toimistoon 
(1.kerros). Seuraa opasteita. 

Kiireelliset päivystystutkimukset saattavat 
muuttaa tutkimusjärjestystä. Tästä syystä tutki-
musaikasi voi olla hiukan myöhässä. 

 
Tutkimukseen valmistautuminen 

Käy hyvissä ajoin ennen tutkimusta lähettävän 
yksikön pyytämissä verikokeissa. 
Ole ravinnotta tutkimuspäivän aamusta lähtien. 
Vettä saat juoda vapaasti.  
 
Ota mukaasi sairaalaan Kela-kortti tai henkilö-
kortti. 

Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai jos epäi-
let olevasi raskaana, ota yhteyttä lähettävään 
yksikköösi. 

Jos sinulla on todettu glaukooma eli viherkaihi 
tai silmänpainetauti, kerro siitä röntgenhoita-
jalle ennen tutkimuksen alkua. 

Jos sinulla on diabetes ja käytät lääkityksenä 
metformiinia, on lääkityksessä aloitettava tauko 
kaksi vuorokautta ennen tutkimusta ja lääkitys-
taukoa on jatkettava vielä kaksi vuorokautta tut-
kimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääk-
keitä ovat mm.  
Diformin retard Metformin hydrochloride 
Eucreas Oramet 
Glucophage Oramet-hexal 
Janumet Synjardy 
Jentadueto Velmetia 
Komboglyze Vipdomet 
Metforem Xigduo 
Metformin actavis Segluromet 

  Metformin vitabalans 

Muut säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet voit ot-
taa normaalisti. 

 

Tutkimus 

Tietokonetomografiatutkimuksessa muodoste-
taan röntgensäteiden avulla leikekuvia kuvatta-
vasta kohteesta. Tutkimuksen aikana sinun tu-
lee maata liikkumatta, koska liike aiheuttaa ku-
viin epätarkkuutta. Röntgenhoitajalla on sinuun 
puhe-, kuulo- ja näköyhteys. Tutkimus kestää 
valmisteluineen 1,5 tuntia, mutta varsinainen 
kuvaustapahtuma kestää vain 5-10 minuuttia. 

Ennen kuvausta sinulle annetaan juotavaksi 
Colonsteril-nimistä ainetta, joka voi aiheuttaa 
voimakasta suolen tyhjenemistä loppupäivän 
ajan. Tutkimuksen aikana sinulle annetaan jo-
dipitoista varjoainetta käsivarren laskimoon ka-
nyylin kautta. Varjoaine parantaa verisuonten 
ja eri kudosten näkyvyyttä. Varjoaine voi ai-
heuttaa ohimenevän lämmöntunteen ja joskus 
metallin maun. Lisäksi voidaan antaa Busco-
pan-nimistä lääkettä, jonka tarkoitus on estää 
suolen supistelua. 

 
Tutkimuksen jälkeen 

 
Saat syödä ja juoda normaalisti. 
Vuorokauden ajan tutkimuksen jälkeen on hyvä 
juoda hiukan normaalia runsaammin, sillä var-
joaine poistuu virtsan mukana elimistöstä.  

Varjoaineen anto ei aiheuta rajoituksia normaa-
lille elämiselle. Ota kuitenkin huomioon colons-
teriliin aiheuttama mahdollinen suolen tyhjene-
minen tutkimuspäivänä. 

Tutkimuksen tuloksen kuulet hoitavalta lääkä-
riltäsi. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi, mikäli 
sinulla ei ole tiedossa kirjevastausta, vastaan-
otto- tai soittoaikaa. 

Tutkimus sisältyy poliklinikkamaksuun. Peruut-
tamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme 
maksun. 
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