
  

Kotiutus- ja turvallisuusohjeet kissojen omistajille isotooppihoitojakson 
jälkeen  

Kissaanne on hoidettu radioaktiivisella jodilla (I¹³¹)___.__________kuuta 20___. Käytetyn 
radioisotoopin yhteismäärä oli ____ MBq.  

Radioaktiivisuus poistuu kissan elimistöstä ulosteen ja virtsan mukana. Kaksi viikkoa kissan 
kotiutumisen jälkeen klinikalta tulee noudattaa varotoimenpiteitä. 

Seuraavan päiväyksen jälkeen kissanne elimistössä ei enää pitäisi olla merkittävästi 
radioaktiivista ainetta. 

TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ EI TARVITA _____________ JÄLKEEN. 

Radioisotooppi, jonka kissanne on saanut, on sille hyödyksi, mutta perheenjäseniä ei ole hyvä 
altistaa tarpeettomalle radioaktiivisuudelle. Ottaessanne kissanne kotiin hoitoon olette itse 
vastuussa oman ja perheenne, sekä mahdollisten kissaa käsittelevien ulkopuolisten henkilöiden  
turvallisuudesta.  

Turvallisuusohjeet: 

1. Alkuvaiheessa  kissanne virtsa sekä uloste ovat radioaktiivisia.  Kissan hiekkalaatikko on 
pidettävä  koko ajan puhtaana (siivotaan vähintään kahdesti päivässä) ja se tulee sijoittaa 
paikkaan, johon lapset eivät pääse. Suosittelemme käsineiden käyttöä kissan ulosteen, virtsan 
sekä mahdollisten oksennusten siivoamisessa. Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat eivät saa 
käsitellä kissan eritteitä. 

Likaantuneet hiekat täytyy kerätä 14 vuorokautta kotiutumisen jälkeen ja säilyttää astiassa 
johon lapset, lemmikit tai villieläimet eivät pääse käsiksi. Kerätyt hiekat saa hävittää 45 
vuorokauden jälkeen kissan kotiutumisesta laittamalla ne roskapussiin ja toimittaa normaaliin 
jäteastiaan. Kissanhiekkaa (edes pellettiä) ei saa hävittää viemäriteitse eikä kompostoida. 

2. Kissa ei saa olla kontaktissa lapsien tai raskaana olevien kanssa. 

3. Vähentäkää ihokontaktia kissanne kanssa mahdollisimman paljon, älkääkä päästäkö kissaa 
sänkyynne. Peskää huolellisesti kätenne käsiteltyänne kissaa, sen ruoka-astioita tai 
hiekkalaatikkoa. 

4. Pitäkää kissanne sisätiloissa. 

5. Mikäli kissanne viedään eläinlääkärin hoitoon muualle kuin VET4CAT-klinikalle ennen yllä 
mainittua päivämäärää, kertokaa että kissaanne on hoidettu radioaktiivisella jodilla ja koska 
hoito tapahtui. Näyttäkää eläinlääkärille myös nämä ohjeet. 



Teidän sitoutumisenne jatkohoitoon on  erittäin tärkeää kissanne ja oman terveytenne kannalta 
sekä Säteily Turvakeskuksen säädösten täyttymiseksi ja jotta vastaava hoito sallitaan myös 
jatkossa sitä tarvitseville kissoille. Voitte ottaa yhteyttä eläinlääkäri Ursachiin tai muuhun 
klinikan henkilökuntaan mikäli teillä on kysyttävää tai ongelmia kissan hoidon tai varotoimien 
suhteen. 

Olkaa hyvä, ja varatkaa aika omalle eläinlääkärille kontrolliverinäytteisiin yhden kuukauden sekä 
kolmen kuukauden päähän kotiutuksesta radiojodihoidosta. 

Olen lukenut tämän kaksisivuisen turvaohjeen ja sen sisältö on selvitetty minulle.  

Ymmärrän ja hyväksyn turvallisuusohjeet joita noudatan yllä mainittuun päiväykseen saakka. 

Tampere ___.__________kuuta 20___ 

_________________________________________________________________ 

Omistajan tai ensisijaisen kotihoidosta vastaavan allekirjoitus ja nimenselvennös 

_________________________________________________________________ 

Todistajan allekirjoitus ja nimenselvennös 

VET4CAT Kissaklinikka, Jokipohjantie 18, 33800 Tampere, puh.010-3234780, kissaklinikka@gmail.com, www.vet4cat.fi
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