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Magnetundersökning
____________________________________________________
Vi har reserverat tid åt dig för magnetundersökning vid MÖCS
_____/_____ 20_____ klo _________
Du bör komma till MÖCS magnetavdelning 60 minuter före undersökningstiden.
Magnetavdelningen finns på våning 00 under den psykiatriska enheten vid MÖCS. Följ den gröna tejpen på golvet, så
hittar du fram. På avdelningen finns ingen sekreterare som tar emot dig. Därför kan du sitta och vänta i
magnetavdelningens väntrum. Röntgenskötaren kommer och hämtar dig när det blir din tur.
Då du kommer till undersökningen får du inte vara kraftigt sminkad eller ha mycket hårspray. Lämna alla smycken och
piercings hemma eller avlägsna dem före undersökningen. Läkemedelsplåster och glukosmätare tas bort vid
magnetundersökningen, det är därför onödigt att byta till nytt plåster / mätare innan din undersökning.
Under undersökningen ligger du på rygg i en ljus väl ventilerad ”tunnel”. Det hörs ett kraftigt knackande ljud från
undersökningsapparaten, därför får du hörlurar. Via hörlurarna kan du om du vill lyssna på musik under undersökningen
(du kan ta med en egen CD-skiva). Vid vissa undersökningar används kontrastmedel, som ges i armbågens ven.
Undersökningen tar 1/2 -1 timme inklusive förberedelserna.

För din säkerhets skull, är det viktigt att du svarar på följande frågor:
Ja

Nej

□ □
□ □
□ □

Har du pacemaker?

□
□
□
□

Har du blivit opererad i hjärtat eller huvudet?

□
□
□
□

Har du protes i innerörat eller en smärtpump?
Har du metalldelar eller – flisor i kroppen?
(t.ex. proteser, operationsclips, granatskärvor, metallskärvor i ögat)

Känner du rädsla i trånga utrymmen?
Är du gravid?
Har du tatueringar? (kräver inte att du ringer i förväg)
Din vikt är ________ kg

Om du svarade JA på någon av frågorna, kontakt magnetavdelningen så fort som möjligt, dock senast två dagar före
undersökningen. Tel. 040 653 4229 eller tel. 040 653 4223, vardagar klo 9–15. 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.
Karleby _____/_____ 20____

____________________________________
underskrift

Ta med dig denna blankett ifylld då du kommer till undersökningen.
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Magnetundersökning av tunntarmen

För att undersökningen ska lyckas, krävs följande förberedelser
Eftersom tarminnehåll försvårar tolkningen av bilderna, bör tarmen tömmas före undersökningen. Tömningen sker med
hjälp av tömningsmedlet Toilax, vilka du får köpa receptfritt från apoteket. Dagen före undersökningen kan du äta mat
med låg fetthalt och lite fibrer: ljust bröd, saftsoppa, potatis, mager fisk och broiler. Undvik alltså kött, frukter,
grönsaker, fullkornsbröd och gröt. Du får inte äta kött, grönsaker, frukt, gröt, fullkornsbröd, smör eller dricka mjölk.
Vätska kan du dricka som vanligt.
Dagen före undersökningen, ungefär kl. 16, ska du ta 2 Toilax -tabletter tillsammans med vatten för att tömma tarmen.
På undersökningsdagen bör du vara oäten, men på morgonen kan du dricka lite vätska och ta eventuella mediciner.
Utförande av undersökningen
På magnetavdelningen får du sjukhuskläder och innan du går in i undersökningsrummet bör alla metallföremål,
mobiltelefon, klocka, smycken, piercings, nycklar, bank- och kreditkort avlägsnas och lämnas i det låsförsedda
omklädningsrummet.
För undersökningen bör du reservera åtminstone 2 timmar. Undersökningen börjar med att du får dricka 1 ½ liter
vätskelösning (Colonsteril) för att fylla tunntarmen. Före du går in i undersökningsrummet kommer röntgenskötaren att
sätta en kanyl i armbågsveckets ven. Via kanylen får du under undersökningens gång en medicin (Buscopan) som gör att
tarmens rörelser avmattas och senare också ett magnetkontrastmedel.
Under undersökningen ligger du på magen i magnettunneln. Under undersökningen tas många olika bildserier och i en
del av dem måste du hålla andan. Mellan bildserierna kommer röntgenskötaren och sprutar i kontrastmedlet. När
undersökningen är klar tas kanylen bort.
Att observera efter undersökningen
Det behövs ingen eftervård, så efter undersökningen kan du äta som normalt. Kontrastmedlet som sätts i venen
avlägsnas från kroppen via urinen. Resultaten från undersökningen skickas till den remitterande läkaren.
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