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Kontrastmedelsundersökning av blodkärlen
Vi har reserverat tid åt Er för poliklinisk kontrastmedelsundersökning av blodkärlen
_____ / _____ 20____ klo________.
Anmäl Er vid röntgenavdelningen.
För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:
På undersökningsdagen
Ni får inte äta. Regelbundna ordinerade mediciner får Ni ta med litet vatten.
Obs! Diabetiker med insulinbehandling, kontakta vid behov din diabetesskötare.
Undersökningens förlopp
Undersökningen genomförs på röntgenavdelningen. Genom en kateter (en tunn slang) som leds in i
det undersökta blodkärlet injiceras ett jodhaltigt kontrastmedel samtidigt som man tar röntgenbilder.
Detta sker i lokalbedövning. Under undersökningen, som tar ungefär en timme, ligger Ni på rygg på
undersökningsbordet. När undersökningen är klar avlägsnas katetern och skötaren trycker på
stickstället en stund. Därefter placeras en sandpåse som tyngd på stickstället.
Efter åtgärden är Ni 3-4 timmar på den remitterande polikliniken för observation.
Sammanlagt är Ni på sjukhuset åtminstone 4-5 timmar.
Eftervård
På undersökningsdagen, efter undersökningen, får Ni inte köra bil.
Dagen efter undersökningen är det fortfarande skäl att undvika tung ansträngning, exempelvis att gå
långt eller lyfta tungt. Om stickstället trots allt börjar blöda, försök stoppa blödningen genom att
trycka på stickstället och ta kontakt med dejourpolikliniken på vårt sjukhus.
Observera
Meddela oss om Ni är allergisk mot kontrastmedel eller bedövningsmedel.
Undersökningen görs inte åt gravida. Åt kvinnor i åldern 15-45 år görs undersökningen inom 10
dagar från det att menstruationen börjat, förutom då möjligheterna till graviditet annars uteslutits.
Om den reserverade tiden inte passar Er, eller om Ni har frågor angående undersökningen, ber vi Er
kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.30. Tel. 040 653 4217 eller 040 653 4223.
Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en
avgift för oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den
aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.
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