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Jos sinulla on tutkimusta tai siihen valmistautumista koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä 
lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi. 

Osoitteessa medicininstruktioner.se on ohjevideo, jossa näytetään, miten Picoprep 
sekoitetaan ja juodaan. Löydät samasta osoitteesta lisätietoa sekä ladattavia ohjeita ja 

reseptejä, joiden avulla voit valmistaa helposti sulavaa ruokaa ennen tutkimusta.

http://medicininstruktioner.se


MIKÄ KOLONOSKOPIA ON?
Kolonoskopiassa lääkäri tai sairaanhoitaja vie pitkän taipuisan (noin sormen 
paksuisen) tutkimusinstrumentin peräaukon kautta peräsuoleen ja paksusuoleen. 
Saatat saada rauhoittavaa lääkettä tutkimuksen aikana. Tutkittavat henkilöt 
eivät yleensä tunne juurikaan kipua tutkimuksen aikana. Tähystininstrumentissa 
(kolonoskooppi) on lamppu ja kamera, joiden avulla suoltasi voidaan havainnoida.

MIKSI KOLONOSKOPIA TEHDÄÄN?
Kolonoskopialla voidaan tutkia suoltasi ja havaita mahdolliset

• tulehdukset (turvotus ja/tai punoitus)
• polyypit
• muut syövän tai todennäköisen syövän esiasteet
• muut suolisto-ongelmia aiheuttavat syyt.

Lääkäri tai sairaanhoitaja voi myös tutkimuksen aikana poistaa polyyppejä 
ennen kuin niistä kehittyy syöpä ja ottaa pieniä limakalvonäytteitä (biopsioita) 
lisäanalyysiä varten.

MITKÄ ASIAT OVAT ERITYISEN TÄRKEITÄ KOLONOSKOPIAN 
ONNISTUMISEN KANNALTA?
Onnistuneen kolonoskopian edellytyksenä on puhdas ja tyhjä suoli. Kun suoli on 
puhdas, lääkäri tai sairaanhoitaja näkee ja pystyy tutkimaan suolen mahdollisimman 
hyvin. Jos tulet tutkimukseen, kun suolessa on vielä ulostetta, lääkärin tai 
sairaanhoitajan on vaikea nähdä, onko suolessa polyyppejä tai syöpää. Voi käydä 
niinkin, että joudut tulemaan tutkimukseen myöhemmin uudelleen.

KUN SUOLI ON PUHDAS, KOLONOSKOPIA ONNISTUU 
PAREMMIN
Jotta kolonoskopia onnistuisi hyvin, sinun on valmisteltava suolen puhdistus hyvin. 
Noudata terveydenhuollosta saamiasi ohjeita. Juo riittävästi kirkkaita juomia ennen 
suolen tyhjentämistä ja noudata valmistelua koskevia ohjeita huolellisesti.

? ?
?

VALMISTAUTUMINEN PAKSUSUOLEN TÄHYSTYKSEEN
 

RUOKAVALIO-OHJEET

PICOPREP® on reseptilääke, jota käytetään suolen puhdistamiseen. Picoprep maistuu appelsiinilta. 
Picoprep aiheuttaa sinulle usean tunnin kestävän ripulin. Se tyhjentää suolesi niin, että lääkäri tai 

sairaanhoitaja voi tutkia sinua ja näkee suolesi hyvin.

PICOPREP®-VALMISTEEN KÄYTTÖ

Syö 2–7 päivää ennen tutkimusta helposti sulavaa ruokaa. Sinun tulisi välttää kokojyvätuotteita, 
pähkinöitä ja siemeniä sekä huonosti sulavaa ruokaa kuten sieniä, parsaa, sipulia, paprikaa, maissia ja 
kypsentämättömiä hedelmiä ja vihanneksia. Vältä 24 tuntia ennen tutkimusta kaikkien kiinteiden 

ruokien nauttimista ja juo vain kirkkaita juomia. Kirkkaita juomia ovat esimerkiksi: vesi, mehu 
(ei punainen), omenamehu, lihaliemi, kirkkaat urheilujuomat ja limonadit, joissa on vain vähän väriaineita, 
kevytolut, Resorb-nestekorvike (ilman reseptiä apteekista), kirkkaat ravintojuomat, hunajavesi sekä kahvi ja 

tee ilman maitoa. Älä juo pelkästään vettä!

Vaihe 1:

? ?
?

? ?
?

Liuota ensimmäinen 
annospussi 150 millilitraan 

kylmää vettä ja sekoita 
2–3 minuuttia. Juo liuos  

10–18 tuntia ennen 
kolonoskopiaa. Jos lääkäri  

tai sairaanhoitaja suosittelee 
muuta aikarajaa, toimi 
suosituksen mukaan.

Vaihe 2:

2–3 
minuuttia

150 ml

Juo vähintään viisi 250 
millilitran lasillista 
kirkasta juomaa 

seuraavien tuntien aikana.

5 x 250 ml

Toista vaihe 2 4–6 tuntia ennen 
kolonoskopiaa. Jos lääkäri tai 

sairaanhoitaja suosittelee muuta 
aikarajaa, toimi suosituksen mukaan. 
Juo vähintään kolme lasillista 

kirkasta juomaa seuraavien 
tuntien aikana. 

Jatka sitten kirkkaiden 
juomien juomista janontunteen 

mukaan aina siihen saakka 
kun tutkimukseen on aikaa 

kaksi tuntia.

Vaihe 4:

3 x 250 ml

Vaihe 3:

OHJEET SUOLEN PUHDISTUKSEEN ENNEN 
KOLONOSKOPIAA 

Lääkäri tai sairaanhoitaja on kutsunut sinut kolonoskopiaan. Tässä esitteessä kerrotaan, 
miten valmistaudut tutkimukseen mahdollisimman hyvin. Lue myös pakkausselosteen 
ohjeet ennen tuotteen käyttöä.



KOLONOSKOPIATUTKIMUKSEN JÄLKEEN

? ?
?

? ?
?

Lääkäri tai sairaanhoitaja ilmoittaa sinulle tutkimuksen jälkeen, mitä hän on nähnyt 
suolistossasi tutkimuksen aikana. Mahdollisista näytteistä saadut tulokset kerrotaan 
myöhemmin.

PYYDÄ MUKAASI YSTÄVÄ TAI PERHEENJÄSEN
Mahdollisesti ennen tutkimusta saamasi rauhoittava lääke voi vaikuttaa niin, 
että autolla ajaminen ei ole turvallista ja että sinun on vaikea päästä kotiin 
omin avuin. Siksi on hyvä, jos joku voi viedä sinut kotiin tutkimuksen jälkeen. 
Saatat tuntea olosi turvonneeksi, ja vatsassasi voi olla ilmaa tutkimuksen 
jälkeen. Nämä oireet häviävät muutaman tunnin kuluessa.

TAAS KOTONA
Lepää loppupäivä tutkimuksen jälkeen. Aloita syömällä pieniä annoksia. 
Kasvata annoskokoa vähitellen kunnes olet päässyt normaaliin päivittäiseen 
annoskokoosi.

Jos sinulla on tutkimusta tai siihen valmistautumista koskevia 
kysymyksiä, ota yhteyttä lääkäriisi tai sairaanhoitajaasi.

Osoitteessa medicininstruktioner.se on ohjevideo, jossa näytetään, miten 
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PICOPREP® 
PICOPREP (natriumpikosulfaatti, magnesiumoksidi, sitruunahappo).

Lääkemuoto: Jauhe oraaliliuosta varten. 

Käyttöaihe: Picoprep on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja yli vuoden ikäisille lapsille. Suolen 
puhdistukseen ennen röntgentutkimusta tai tähystystutkimusta, suolen puhdistukseen ennen leikkausta, 
jos se on kliinisesti tarpeellista. ATC-koodi: A06AB58.

Pakkauskoko: 2 annospussia. Rx, F. SPC päivitetty 13.3.2017.

Katso lisätietoja ja hinta osoitteesta www.fass.se. 
Noudata aina lääkärin ohjeita. Lue pakkausselosteen ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
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 Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö. Puh.: 040 – 691 69 00. www.ferring.se

http://medicininstruktioner.se
http://www.fass.se
http://www.ferring.se

