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VERISUONTEN VARJOAINEKUVAUS TAI VERISUONEN PALLOLAAJENNUS
Yleistä

Tutkimukseen
valmistelu

Tärkein verisuonten tutkimusmenetelmä ennen leikkausta on valtimoiden varjoainetutkimus eli angiografia. Sen avulla nähdään
verisuoniahtaumien koko, paikat ja verisuoniston tila. Teille voidaan tehdä samassa toimenpiteessä verisuonen pallolaajennus. Pallolaajennuksessa katetrilla laajennetaan verisuonen ahtauma kohtaa tai asennetaan kaventuma kohtaan laajentava
stentti.
Mikäli teillä on käytössä verenohennuslääke (Marevan), tulee
sen olla tauolla 2 vuorokautta ennen tutkimusta. Jos teillä on
käytössä diabeteslääke (Diformin, Glucophage, Metforem,
Oramet, Metrofmin, Metgol), tulee se tauottaa tutkimuspäivän aamusta, 48h (2vrk) tutkimuksen jälkeen. Huom: Disperin/
Primaspan, Plavix – lääkityksiä ei saa keskeyttää, ne otetaan
normaalisti kotiannoksen mukaan. Muut omat lääkkeenne saatte
ottaa normaalisti. Osastolla ihonne kunto tarkistetaan ja ihokarvat
ajellaan nivuksista, koska varjoaine pistetään katetrilla nivuseen.
Teidän on oltava syömättä ja juomatta kello 24.00 jälkeen.

Tutkimuspäivä

Ennen tutkimusta teille laitetaan nestetiputus vasempaan käteen
ja tarvittaessa saatte rentouttavan esilääkityksen tutkimusta varten. Tutkimuksen jälkeen, teidän on oltava vuodelevossa 3-6 tuntia. Pistokohdan päällä nivusessa teillä on hiekkapussit yleensä 2
tuntia ja vointianne seurataan muutaman tunnin ajan. Tutkimuksen jälkeen saatte ruokailla normaalisti, mutta ponnistelua on vältettävä ja kääntyily on kiellettyä niin kauan kuin hiekkapussit ovat
paikallaan haavavuodon ehkäisemiseksi. Illalla voitte jo liikkua
normaalisti.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksesta aiheutuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia ja ne
yleensä liittyvät pistokohdan vuoto-ongelmiin. Tutkimuksen jälkeen teidän on hyvä juoda tavallista runsaammin, sillä se edistää
varjoineen poistumista elimistöstä.

Kotiutus ja jatkohoito Pistokohdan vuotovaaran vuoksi ette voi ajaa autolla tutkimuspäivänä. Kotona teidän on hyvä välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista 2-5 vuorokauden ajan.
Ottakaa yhteyttä omaan terveyskeskukseenne, jos teille tulee
myöhemmin tutkimukseen liittyviä ongelmia esim. pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa. Teille ilmoitetaan kotiin kirjeitse mahdollisesta jatkohoidosta tai saatte poliklinikka-ajan mukaan jo osastolta kotiutuessanne.
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