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Magnetundersökning
__________________________________________________________
Vi har reserverat tid åt dig för magnetundersökning vid MÖCS
_____/_____ 20_____ klo _________
Du bör komma till MÖCS magnetavdelning 15 min före undersökningstiden.
Magnetavdelningen finns på våning 00 under den psykiatriska enheten. 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 Er när det blir Er 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 undersökningen.
Under undersökningen ligger du på rygg i en ljus väl ventilerad ”tunnel”. Det hörs ett kraftigt knackande ljud från
undersökningsapparaten, varför du får 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 protes i innerörat eller en smärtpump?

□ □

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

□ □

Har du blivit opererad i hjärtat eller huvudet?

□ □

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, kontakta 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 gu kommer till undersökningen.
10.9.21 TT

POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRIFT

Radiologi / Magnetavdelningen

040 653 4229

GROVNÅLSBIOPSI AV BRÖSTET MED HJÄLP AV MAGNETUNDERSÖKNINGSAPPARAT (MRI)
För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:
På undersökningsdagen får du äta normalt och ta dina mediciner, men INTE BLODFÖRTUNNANDE MEDICINER. De
blodförtunnande medicinerna får du p.g.a. blödningsrisken inte ta på undersökningsdagen och inte heller dagen därpå.
Om du äter Primaspan®, Disperin® eller Asperin® bör du hålla en paus med medicinen 3–4 dagar före undersökningen.
På detta sätt minimeras efterblödningen.
Om du har medicinerna Marevan® eller Plavix®, vilka påverkar blodets koaguleringsförmåga, bör du inför provtagningen
diskutera ett eventuellt uppehåll i medicineringen med din läkare. Vid användning av marevanläkemedel får blodets
tromboplastintid (P-INR) vara högst 1,5 på provtagningsdagen.
Ifall du vet om att du är allergisk mot kontrast- eller bedövningsmedel, bör du meddela detta åt personalen på
magnetavdelningen före undersökningen. Om du har gamla mammografibilder eller MRI-bilder av brösten, kan du ta
dem med dig.
Undersökningens förlopp
Reservera ca 2 timmar för undersökningen. Före undersökningen sätter man en kanyl i dit armbågsveck. Via venkanylen
ges under bildtagningen ett kontrastmedel. Efter att man med hjälp av MRI-bilderna lokaliserat förändringen, tar man
vävnadsprovet i lokalbedövning. Under ingreppet och bildtagningen ligger du på mage på undersökningsbordet.
Eftervård
Efter ingreppet trycker skötaren på stickstället i ca 10 minuter. Blödningen är oftast liten. Det är bra att låta de förband
som lagts om bröstet vara på i ett par dagar. Men om området börjar hetta eller kännas fuktigt och du misstänker att
bröstet blöder, är det skäl att öppna bandagen och trycka hårt på det blödande stället. Vid behov kan du kontakta den
egna hälsovårdscentralen eller vår MRI-enhet.
Under ingreppet gör man ett litet snitt i huden, genom vilket man tar flera vävnadsprov. Efteråt är det mycket vanligt
med blåmärken, som kan synas till och med i flera veckor. Det är också vanligt att det undersökta området blir ömt. Som
värkmedicin kan du ta Burana® eller Panadol®, men INTE Asperin® eller Disperin® vilka ökar risken för blödning.
På undersökningsdagen ska du undvika att lyfta tungt. Ett dygn efter ingreppet ska du undvika att duscha bröstet eller gå
i bastun. Vid behov kan du vända dig till den remitterande enheten och anhålla om sjukledighet.
Resultatet av undersökningen
Proverna skickas till laboratoriet och inom ett par veckor får den remitterande läkaren resultatet. Polikliniken reserverar
en mottagningstid åt dig där du får höra resultatet av undersökningen.
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