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Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Alaraaja-angiografia eli jalkojen valtimosuonten varjoainekuvaus ja/tai pallolaajennushoito
- edeltävänä päivänä osastolle tulevalle
potilaalle
Koska tutkimus vaatii sekä esivalmisteluja että
jälkihoitoa, on sinulle varattu paikka kutsukirjeessä mainitulle vuodeosastolle.
Tutkimus suoritetaan seuraavana päivänä
vuodeosastolle tulosta ja kotiin pääset lähtemään joko tutkimuspäivänä tai viimeistään
seuraavana päivänä tutkimuksesta.
Varaa joku seuraksesi kotiinpaluumatkalle ja
ensimmäiseksi yöksi kotiin tutkimuksen jälkeen.

Tutkimukseen valmistautuminen
Käy sinulle määrätyissä verikokeissa saamasi
ohjeen mukaisesti.
Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa, jos käytät verenohennuslääkkeitä, kuten Marevan,
Xarelto, Lixiana, Eliquis tai Pradaxa. Nämä
lääkkeet on yleensä tauotettava kolme vuorokautta ennen tutkimusta ja tauon ajaksi saat
pistosmuotoisen
verenohennuslääkkeen.
Noudata saamiasi ohjeita.
Jos sinulla on diabetes ja käytät lääkityksenä
metformiinia, on lääkityksessä aloitettava
tauko kaksi vuorokautta ennen tutkimusta ja
lääkitystaukoa on jatkettava vielä kaksi vuorokautta tutkimuksen jälkeen. Metformiinia sisältäviä lääkkeitä ovat mm.
Competact
Diformin retard
Eucreas
Glucophage
Janumet
Jentadueto
Komboglyze
Metforem
Metformin actavis

Metformin stada
Metformin vitabalans
Oramet
Oramet-hexal
Synjardy
Velmetia
Vipdomet
Xigduo
Segluromet

Juo nesteitä tutkimusta edeltävänä päivänä
hiukan normaalia runsaammin. Tutkimuksessa käytetään varjoainetta, joka poistuu elimistöstä virtsan mukana.
Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai puudutusaineille tai jos epäilet tai tiedät olevasi raskaana, ota yhteyttä sinua hoitavaan osastoon
tai poliklinikkaan.
Tutkimusta edeltävä päivä
Saavu kutsukirjeessä mainitulle vuodeosastolle sovittuun aikaan.
Ota mukaasi vuodeosastolle henkilökohtaiset
lääkkeesi ja ajan tasalla oleva kirjallinen lista
kaikista käyttämistäsi lääkkeistä.
Vuodeosastolla sairaanhoitaja ohjaa sinua,
mitkä henkilökohtaiset lääkkeesi voit ottaa aamulla ennen tutkimusta.
Osastolla saat sairaalan vaatteet ja sinulle laitetaan kanyyli käden laskimoon.
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Tutkimuspäivänä
Tutkimuspäivän aamuna ole ravinnotta.

Kotona

Ota sallitut henkilökohtaiset lääkkeesi (sairaanhoitajan ohjeen mukaan).

Kotiutuminen edellyttää, että sinulla on kotona
seuranasi joku aikuinen henkilö ensimmäisen
illan ja yön ajan.

Tutkimus tehdään röntgenosastolla, jonne sinut viedään sängyllä. Tutkimuksen ajan sinun
tulisi olla selinmakuulla liikkumatta tutkimuspöydällä. Röntgenlääkäri puuduttaa nivustaipeen ihoa, tekee piston valtimoon ja vie ohuen
kuvauskatetrin suoneen. Katetrin kautta ruiskutetaan varjoainetta, jolloin valtimot saadaan
näkyviin. Varjoaine voi aiheuttaa lämmön tunnetta. Jos valtimoissa todetaan kaventumaa/ahtautta, voidaan samassa yhteydessä
tehdä pallolaajennushoito. Tutkimus kestää
yleensä 1-2 tuntia.
Tutkimuksen jälkeen katetri otetaan pois.
Punktiokohtaan laitetaan sulkulaite tai nivustaivetta painetaan käsin vuodon tyrehdyttämiseksi. Tarvittaessa nivusen päälle laitetaan
hiekkapussi 1–3 tunnin ajaksi. Olet vuodepotilaana 2–5 tuntia. Joskus hoito vaatii sairaalaan jäämistä yön yli.
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Hoitohenkilökunta kertoo milloin saat syödä ja
juoda tutkimuksen jälkeen, yleensä vuodelevon päätyttyä.

Vuodelevon jälkeen, kotiin päästyäsi, on hyvä
ottaa rauhallisesti seuraavaan aamuun asti,
jotta pistokohta umpeutuisi hyvin. Raskaita
ponnistuksia, pitkiä kävelymatkoja ja saunomista tai suihkuttamista pitkään kuumalla vedellä tulisi välttää kolmen vuorokauden ajan
tutkimuksen jälkeen.
Varjoaineen annon jälkeen on hyvä juoda runsaammin nestettä. Juominen edistää varjoaineen poistumista.
Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme maksun.

