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Potilaan suostumus tietokonetomografisen tutkimuksen tekemiseksi 

 

 

Hyvä potilas! 

 

Terveytesi täsmällisempää tutkimista varten pyydämme suostumustasi tietokonetomografisen (jäljempänä 
TT) tutkimuksen suorittamiseksi. 

 

Tutkimus suoritetaan Tallinnassa osoitteessa Punane 61, hoitohuoneessa 127/128  

 

................................................... 

(Päivämäärä) 

 

Yleistietoa 

Tietokonetomografialaite (TT) on tietokoneeseen yhdistetty röntgenlaite, jonka avulla saadaan ihmisen 
kehosta kerroksittaisia ja kolmiulotteisia kuvamalleja. TT-tutkimuksessa röntgensäde läpäisee kudoksia 
monelta taholta, ja sen leikkauksia mitataan tunnistimilla useista paikoista. Saatua tietoa muokataan 
tietokoneella. Tutkimuksessa käytettävä säteiden määrä on suurempi kuin tavallisessa 
röntgentutkimuksessa, minkä vuoksi tutkimus tehdään vain varmojen lääketieteellisten oireiden esiintyessä 
lääkärin lähetteen perusteella. 

 

Tutkimukseen valmistautuminen 

TT-tutkimuksessa metalliesineet synnyttävät kuvaan varjoja, minkä vuoksi tutkittavalla alueella ei saa näitä 
esineitä olla. Tutkimukseen tullessasi ota huomioon seuraavat seikat: 

• Pukeudu kevyesti niin, että vaatteet on helppo pukea ja riisua. Vältä sellaisia vaatteita, joissa on 
metallinappeja, -lukkoja, -hakasia tms. On suositeltavaa tulla tutkimukseen ilman koruja tai muita 
somisteita. 

• Tutkimuksen ajaksi on otettava pois kaikki metalliset korut ja kellot, vyöt, hiuskiinnikkeet, 
silmälasit, kuulokojeet ja naisilla rintaliivit. 

 

Jos lääkäri on määrännyt vatsan tai pikkulantion TT-tutkimuksen, on tutkimukseen valmistauduttava 
etukäteen: 

• 4 tuntia ennen tutkimusta ei saa syödä.  

• Tutkimukseen on tultava 15 minuuttia aikaisemmin 

 

Tutkimuksen suorittaminen 

Tarvittaessa käteesi laitetaan laskimokanyyli, jonka kautta syötetään jodia sisältävää varjoainetta, jonka 
avulla tuodaan paremmin esille elimien rakenne ja mahdolliset sairaudelliset muutokset. 

TT-tutkimus kestää tutkittavasta alueesta riippuen 5−15 minuuttia.  

Tutkimuksen ajaksi pyydetään poistamaan kaikki metalliesineet ja käymään tutkimuspöydälle 
selinmakuulle. On tärkeää maata liikkumatta, muutoin tutkimuksesta saatavien kuvien laatu heikkenee tai 
tutkimus epäonnistuu. Pöytä liikkuu tutkimuksen aikana edestakaisin.  

Joskus potilasta voidaan pyytää tutkimuksen aikana pidättämään hengitystä muutaman sekunnin ajan. 

TT-tutkimushuoneen henkilökunta seuraa potilasta koko ajan ikkunan kautta. Voit olla tarvittaessa 
yhteydessä tutkimusta suorittavaan henkilökuntaan äänijärjestelmän kautta. 
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Varjoaineen laittamisen aikana voi esiintyä kuumuuden tunnetta ja suussa metallin makua, mikä katoaa 
muutaman sekunnin aikana. 

 

Tutkimuksen jälkeen 

• Varjoainetutkimuksen jälkeen juo samana päivänä runsaasti nesteitä (suositeltavasti vettä noin 
1,5–2 litraa), jotta varjoaine katoaisi nopeammin elimistöstä.  

• Imettävä äiti ei saa antaa lapselle rintaa 24 tunnin aikana varjoaineen laittamisesta. 

• Varjoaine ei vaikuta reaktionopeuteen tai huomiokykyyn. 

• Varjoaineen jälkireaktioita (verenpaineen aleneminen, sydämen lyöntinopeuden kiihtyminen, 
hengitysvaikeudet, levottomuus- ja sekavuustilat, huulien sinertäminen) esiintyy yksittäisissä 
tapauksissa (< 1:1000). Tällaisessa tapauksessa on heti käännyttävä lääkärin puoleen ja kerrottava 
nautitusta varjoaineesta. 

• Diabeetikkojen olisi seurattava mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan syntymistä. Mikäli 
seuraavien päivien aikana esiintyy öisin lihaskramppeja, jalkojen turvotusta, aamuisin turvotusta 
silmien ympärillä, lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta (erityisesti öisin), väsymystä, ruokahalun 
menetystä, unihäiriöitä, ihon kuivuutta ja kutinaa, on heti otettava yhteys hoitavaan lääkäriin. 

 

Tutkimuksen tulokset 

Radiologi arvioi ja kuvaa tutkimuksen ja lähettää tulokset lääkärille. Tutkimuksen tulokset kertoo hoitava 
lääkärisi.  

Lisätietojen saamiseksi pyydämme kääntymään oman hoitavan lääkärin puoleen. 

 

TT-tutkimuksen vasta-aiheet 

Röntgensäde on kehittyvälle elimistölle vaarallinen. Naisten on kerrottava (mahdollisesta) raskaudesta 
tutkimukseen lähettävälle lääkärille ja TT-huoneen henkilökunnalle. Raskaana oleville suoritetaan TT-
tutkimus vain elintärkeistä syistä. 

 

Varjoaineella tehtävän TT-tutkimuksen vasta-aiheet ovat seuraavat: 

• Jodiallergia − varjoaineen suoneen pistämisen jälkeen saattaa esiintyä allergista reaktiota: 
ihottumaa, kutinaa, pahoinvointia, oksentamista, kehon lämpötilan nousua tai limakalvojen 
turvotusta. Jos sinulla on aikaisemmin esiintynyt reaktioita varjoaineeseen, kerro siitä tutkimukseen 
lähettävälle lääkärille ja TT-huoneen henkilökunnalle. 

• Munuaisten vajaatoiminta 

• Diabetes − tarvittaessa tehdään erityisiä ennakkovalmisteluja ja potilasta seurataan TT-tutkimuksen 
jälkeen. 

 

Täten vakuutan, että olen lukenut tämän asiakirjan ja ymmärtänyt sen sisällön täydellisesti. Olen 
tietoinen TT-kuvauksen perusolemuksesta ja mahdollisista vaaroista. Mikäli se on lääketieteellisistä 
syistä tarpeen, suostun varjoaineen nauttimiseen. 

 

Olen ennen suostumukseni antamista saanut minua tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiini tähän 
toimenpiteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin ja komplikaatioihin liittyen.  

 

Tutkimuksesta luovuttaessa pyydämme ehdottomasti ilmoittamaan siitä vähintään 2 tuntia ennen 
tutkimuksen alkua puhelimitse puh. +372 605 0792. 

 

 

_________________________________________     ___________________________________ 

(Potilaan tai hänen edustajansa nimi ja allekirjoitus)  (Päivämäärä, kellonaika)  
 


