
Munasolujen keräys 

 

Sinulle on varattu aika munasolujen keräykseen  

____________ klo _______. 

 

Munasolujen keräys ja siihen liittyvät lääkitykset suunnitellaan jokaiselle 

yksilöllisesti.  Munasolut kerätään emättimen kautta munarakkuloista. Keräys 

tapahtuu ohuella neulalla ultraäänilaitetta apuna käyttäen. Toimenpide 

voidaan tehdä tarvittaessa nukutuksessa. Saat toimenpiteestä 

sairauslomatodistuksen (yleensä 3 päivää). 

Munasolujen keräyksen aikana annettavan kipulääkityksen vuoksi autolla 

ajaminen on kielletty vuorokauden ja sinulla tulee olla myös saattaja 

toimenpiteen jälkeen. 

 

Toimenpiteeseen valmistautuminen 

 

Sinun tulisi välttää tärisyttävää/hölskyttävää liikuntaa 2-5 päivää ennen 

munasolujen keräystä.  

Puoliso antaa spermanäytteen toimenpidepäivänä. Teidän tulisi kuitenkin 

pidättäytyä yhdynnöistä 2-5 päivää ennen näytteen antamista. Jos hoidossa 

käytetään lahjoitettuja siittiöitä, ne ovat valmiina klinikalla. Kummassakin 

tapauksessa siemenneste pesukäsitellään ja hedelmöitys aloitetaan samana 

päivänä, kun munasolut on kerätty. 

Ennen toimenpidettä voit syödä kotona kevyen aamupalan, mikäli 

munasolujen keräystä ei ole suunniteltu tehtävän nukutuksessa. Saavu paikalle 

mukavissa vaatteissa.  

Toimenpiteen aikana 

 

Virtsarakon tulee olla tyhjä ennen toimenpidettä. Sinulle asetetaan saapuessasi 

käteen laskimokanyyli, jonka kautta saat kipulääkettä toimenpiteen aikana. 

Myös emättimen pohjaan laitetaan puudutusainetta. Puoliso voi olla mukana 

toimenpiteessä. 

Munasolujen keräyksen jälkeen sinua seurataan lepohuoneessa noin tunnin 

verran ennen kotiutumista. Mahdolliseen toimenpiteestä aiheutuvaan 

pahoinvointiin saat tarvittaessa pahoinvointilääkettä ja nesteytystä 

suonensisäisesti. 

Munasolukeräyksen tuloksen kuulet samalla käynnillä. Saat myös ohjeet 

alkionsiirtoon, joka tavallisesti tehdään 2-5 päivän kuluessa. 

 

 

Huomioitavaa munasolujen keräyksen jälkeen 

 

Toimenpiteen jälkeen sinun on tärkeää levätä, ja tämän vuoksi saat 

sairauslomatodistuksen. Hölskyttävää/tärisyttävää liikuntaa tulee välttää vielä 

2-3 päivää. Sinulle soitetaan klinikalta seuraavana päivänä ja kerrotaan kuinka 

monta munasolua on hedelmöittynyt. 

Munasolujen keräyksen jälkeen on harvemmin kovia kipuja, tarvittaessa voit 

kuitenkin ensimmäisenä päivänä käyttää kipulääkkeenä esim. Buranaa ja 

Panadolia valmisteen ohjeen mukaisesti. Saat niistä ensimmäiset annokset 

tarvittaessa klinikalla. Toimenpiteen jälkeen on hyvä juoda nesteitä runsaasti. 

Kipuja lievittämään voi myös käyttää lämpöpakkausta tai lämmitettyä 

kauratyynyä.  



Mihin yhteys ongelmatilanteissa? 

Munasolujen keräyksen jälkeen ilmenee harvoin ongelmia voinnissa, mutta 

komplikaatiot ovat kuitenkin mahdollisia. Sinun on tärkeää seurata vointiasi, ja 

ottaa yhteyttä tai hakeutua hoitoon ongelmatilanteissa.  

Hedelmöityshoitoihin liittyvien toimenpiteiden yksi komplikaatio voi olla 

munasarjojen ylistimulaatio, jonka oireisiin kuuluvat esimerkiksi: 

• Vatsakivut, liikkumisen vaikeus 

• Painon nousu ja turvotukset  

• Pahoinvointi 

• Virtsan tulon väheneminen 

• Hengenahdistus 

Oireet saattavat kehittyä useampia päiviä toimenpiteen jälkeen. Oireiden 

ilmetessä on tarpeellista aina olla yhteydessä, ja erityisesti oireiden tullessa 

nopeasti on syytä hakeutua välittömästi hoitoon. 

Toimenpiteiden yhteydessä on myös olemassa riski infektioille. Kuumeen 

nouseminen voi olla merkki infektiosta. 

Ongelmatilanteissa ota yhteys arkiaikana hoitavaan klinikkaan ja 

päivystysaikana omaan päivystykseen. 
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