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SEPELVALTIMOIDEN VARJOAINETUTKIMUKSEEN JA/TAI PALLOLAAJENNUKSEEN
TULEVALLE
Sepelvaltimotaudissa sydämen pinnalla oleviin valtimoihin kehittyy ahtaumia. Nämä voidaan todeta
varjoainekuvauksella. Mikäli sepelvaltimoissa on ahtaumia, jotka soveltuvat pallolaajennushoitoon,
toimenpide voidaan tehdä useimmiten saman tien. Hoitovaihtoehdoista keskustellaan kanssasi
kuvauksen yhteydessä. Toimenpiteeseen voi liittyä haittoja, kuten pistopaikan vuotoa. Vakavat haitat
ovat kuitenkin harvinaisia. Tutkimus on sinun kohdallasi arvioitu tarpeelliseksi.
Mikäli sinulle on aiemmin tehty ohitusleikkaus tai pallolaajennus, ota mukaasi kaikki asiaan liittyvät
potilasasiakirjat.
Huomio! Ilmoita, jos epäilet olevasi raskaana, koska tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimukseen valmistautuminen kotona
Ole syömättä ja juomatta vähintään 4 tuntia ennen tutkimusta. Jos käytät insuliinia, voit syödä
nestemäisen aamiaisen ja pistää puolet pitkävaikutteisen insuliinin aamuannoksesta. Älä pistä
lyhytvaikutteista insuliinia.
Älä käytä edellisen illan jälkeen tupakka- ja nikotiinivalmisteita.
Ota kaikki lääkkeesi normaalisti. Huomioi kuitenkin seuraavat poikkeukset:
-Diabeteslääke metformiini (esim. Metforem, Diformin, Glucophage) on jätettävä tauolle kaksi
vuorokautta ennen tutkimusta.
-Jos käytät veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto), ota viimeinen
tabletti toimenpidettä edeltävänä aamuna. Marevania ei tarvitse tauottaa tutkimuksen vuoksi.
-Nesteenpoistolääkkeet voit jättää ottamatta tutkimuspäivän aamuna.

Toimenpide
Hoitaja valmistelee sinut tutkimusta varten. Sydämen varjoainekuvaus tehdään
paikallispuudutuksessa joko reisivaltimon tai rannevaltimon kautta. Valtimon kautta sepelvaltimon
suulle viedään kuvauskatetri, jonka kautta suoneen ruiskutetaan varjoainetta. Samanaikaisesti
kuvantamislaitteella otetaan kuvia eri suunnista. Varjoainekuvaus kestää noin puoli tuntia.
Pallolaajennukseen kuluu aikaa enemmän.
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Jälkihoito
Pistopaikka suljetaan joko sulkulaitteella tai käsin painamalla. Vuodelevon pituuteen vaikuttaa
pistopaikka (ranne/nivunen) ja se, tehdäänkö samalla pallolaajennus. Varaudu siihen, että aikaa
menee useita tunteja.
Saat osastolta kirjalliset jälkihoito-ohjeet.

Kotiin pääsy
Varjoainekuvauksen ja ongelmattoman pallolaajennuksen jälkeen pääset kotiin samana päivänä.
Pallolaajennuksen jälkeen kotona pitää varmuuden vuoksi olla yön yli toinen täysi-ikäinen henkilö.
Toisinaan tarvitaan seurantaa sairaalassa seuraavaan päivään.
Kotiin lähtiessä saat mukaan lääkeohjeet ja mahdollisesti tarvittavat kontrolliajat. Autolla ajaminen
on kielletty toimenpidepäivänä. Tarvittaessa saat todistuksen matkakorvausta varten.
Sairausloman tarve arvioidaan työnkuvan ja tehdyn toimenpiteen perusteella.
Muuta
Jos sinulla on kuumetta, flunssa tai kysyttävää tutkimukseen liittyen, ota yhteys
toimenpideyksikköön, p. 040 194 4884 ma-pe klo 8-14 välisenä aikana.
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