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MAGNEETTITUTKIMUS
Olette saaneet lähetteen magneettitutkimukseen. Tutustukaa esitietolomakkeeseen jo etukäteen ja vastatkaa siinä oleviin kysymyksiin. Ottakaa täytetty esitietolomake mukaanne. Pyydämme teitä saapumaan tutkimusyksikköön 15 minuuttia ennen teille varattua tutkimusaikaa.
Tutkimus kestää 30–90 minuuttia. Magneettiyksikössä kuvataan myös päivystyspotilaita, mikä
saattaa aiheuttaa muutoksia aikatauluun. Varatkaa aikaa tutkimuksessa käyntiin 2 tuntia.
Tutkimukseen valmistautuminen
Turvallisuuden vuoksi kehon kaikki mahdolliset metalliset vierasesineet on selvitettävä ennen
tutkimusta. Magneettitutkimus ei sovellu potilaille joilla on sydämentahdistin. Saatte syödä
ja juoda sekä ottaa lääkkeenne normaalisti. Jos tulette pään alueen tutkimukseen, kasvoilla ei
saa olla meikkiä. Älkää laittako mahdollista lääkelaastaria. Tutkimushuoneeseen ei saa viedä
metallia sisältäviä esineitä. Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on hyvä jättää kotiin. Suosittelemme pukeutumaan vaatteisiin, jotka eivät sisällä metalliosia. Tarvittaessa annamme käyttöönne sairaalavaatteet. Käykää wc:ssä ennen tutkimusta.
Tutkimus
Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä. Kuvaus tapahtuu molemmista päistään avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa. Saattajan läsnäolo tutkimushuoneessa on mahdollinen, jolloin turvallisuusohjeet koskevat myös häntä. Teillä on merkinantoyhteys tutkimusta tekevään hoitajaan.
Tutkimuksen onnistuminen edellyttää paikallaan pysymistä. Tutkimuksen aikana kuuluu melko
voimakasta ääntä, minkä vuoksi teille annetaan kuulosuojaimet. On mahdollista, että tutkimuksen aikana annetaan magneettitehosteainetta laskimonsisäisesti.
Tutkimuksen jälkeen
Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa. Tutkimuksen tuloksen kuulette teitä hoitavalta lääkäriltä. Ottakaa
yhteyttä hoitavaan yksikköönne, mikäli teillä ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.
Muuta huomioitavaa
Magneettitutkimus on maksullinen, maksu on poliklinikkamaksun suuruinen. Jos ette pääse tulemaan tutkimukseen, ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköönne. Peruuttamatta jääneestä
ajanvarauksesta peritään maksu. Jos teillä on ahtaanpaikankammo ja tarvitsette esilääkitystä,
ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä lähettävään yksikköönne.
Mikäli teillä on kysyttävää magneettitutkimuksesta, voitte soittaa radiologian yksikköön arkisin
klo 8-15 p. 044 417 3534.

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
Postiosoite: PL 111, 57101 Savonlinna | vaihde 015 527 2000 | kirjaamo@sosteri.fi | www.sosteri.fi
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Potilasohje

2/2

23.5.2018

Ottakaa tämä lomake mukaan tutkimukseen tullessa.
Onko kehossanne

Kyllä

Sydämentahdistin
Lääkeainepumppu
Leikkauksessa laitettuja metalliesineitä
Vahingossa joutuneita metallisia osia
Muuta metallista tai vierasesinettä
Tatuointi tai kestopigmentointi
Oletteko raskaana?
Imetättekö?

Painonne on _______ kg

Pituutenne on _______ cm
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