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POTILASOHJE PAKSUNSUOLEN JA MAHALAUKUN TÄHYSTYKSEEN 
  
 Mahalaukun tähystys tarkoittaa ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosan  
 tutkimista taipuisalla tähystimellä. Tutkimuksen aikana potilas on vasemmalla  
 kyljellä ja tutkimus kestää noin 5 minuuttia. Tähystyksen yhteydessä otetaan  
 limakalvonäytteitä. Näytteiden ottaminen on kivutonta. 
 
 Paksunsuolen tähystys tarkoittaa koko paksunsuolen tutkimista umpisuoleen tai  
 ohutsuolen loppuosaan saakka. Tähystin on taipuisa putki, jonka kautta voidaan  
 ottaa limakalvonäytteitä ja tehdä tarvittaessa toimenpiteitä. 
 On tärkeää, että suoli on hyvin tyhjentynyt, jotta se pystytään luotettavasti 
 tutkimaan. 
 
VALMISTAUTUMINEN  
 

Ostakaa apteekista Colonsteril-tyhjennysainetta 6 purkkia. Noudattakaa alla  
 olevia valmistautumisohjeita, EI Colonsteril-pakkauksen ohjeita. 
 
Viikon ajan ennen tutkimusta 
 

Älkää syökö marjoja, hedelmiä, kasviksia tai leipää, joissa on kokonaisia  
pieniä siemeniä. Siemenet voivat tukkia tähystimen. Mikäli teillä on ummetusta, 
pyrkikää siihen, että vatsa toimii päivittäin viikon ajan ennen tutkimusta. Tarvitta-
essa käyttäkää apteekista saatavia ummetuslääkkeitä. 

 
Tutkimusta edeltävänä päivänä  
 
 Syökää vain liemimäisiä ruokia (esim. velliä, lihalientä, sosekeittoa, viiliä) 
 tai apteekista ostettavia lisäravinnejuomia. Kiinteää ruokaa ette saa syödä.  
 

Tutkimusaika ennen klo 11; juokaa tyhjennysainetta 5 litraa. 
  
Tutkimusaika klo 11 jälkeen; juokaa tyhjennysainetta 4 litraa. 
 
Aloittakaa tyhjennysaineen juominen iltapäivällä ja juokaa noin litra tunnissa.  Li-
säksi juokaa muita energiapitoisia nesteitä (esim. kahvia tai teetä sokerin kans-
sa, sokeripitoista mehua, limonadia). Tyhjennysaine ei imeydy suolesta, eikä an-
na ravintoa vaan puhdistaa suolen. Liikkuminen auttaa suolen tyhjenemiseen. 
Peräaukon ärtynyttä ihoa voitte hoitaa suihkuttamalla ja rasvaamalla. 
 

Tutkimuspäivänä 
  

Tutkimusaika ennen klo 11, juokaa Colonsteril tyhjennysainetta 1 litra noin 2-3 
tuntia ennen tutkimusta.  
Tutkimusaika klo 11 jälkeen; juokaa tyhjennysainetta 2 litraa aamupäivän ai-
kana. 
Lisäksi täytyy juoda muita energiapitoisia nesteitä. 
Mahalaukun tähystyksen vuoksi teidän tulee olla juomatta 2 tuntia ennen tut-
kimusta, huomioittehan tämän tyhjennysnesteitä ja muita nesteitä juodessanne. 
 



 
 
 
 
 

JOS TEILLÄ ON KÄYTÖSSÄ 
 

1. Insuliini: ks. erillinen ohje. 
 

2. Rautalääkitys: keskeyttäkää se viikko ennen tutkimusta 
 

3. Marevan: ottakaa lääke normaalisti voimassa olevan ohjeen mukaan. Käy- 
kää INR- verikokeessa 1-2 päivää ennen tutkimusta. Lähete on valmiina  
laboratoriossa. 
 

4. Pradaxa, Eliquis, Lixiana ja Xarelto lääkkeen voitte ottaa normaalisti. 
 

5. Muut säännöllisesti käyttämänne lääkkeet saatte ottaa normaalisti. 
 

 
Muuta huomioitavaa 
 
 Jos toivotte rauhoittavaa esilääkettä, osastopaikkaa tyhjennyksiä varten, olette 

raskaana tai teillä on kysyttävää tähystyksestä, ottakaa yhteys JYTE:n Erikois-
vastaanotolle. 

 
 puh. 014 2662012 
 
 Puhelinaikamme on 
 ma-to klo 8.00-12.00 
 pe klo 9.00-12.00 
 
  
 
 
 
 


