Potilasohje

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Rintarauhasten magneettitutkimus
Sinulle on varattu aika rintarauhasten magneettitutkimukseen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle.
Saavu n. 15 minuuttia ennen tutkimusaikaasi röntgenosastolle ja ilmoittaudu tullessasi
röntgenosaston toimistoon, 1.kerros. Seuraa
opasteita.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ota mukaasi sairaalaan esitietolomakkeen lisäksi Kela-kortti tai henkilökortti.

Tutkimus suoritetaan mielellään heti kuukautisten jälkeen.

Voit syödä ja juoda normaalisti.

Hormonikorvauslääkitys on pidettävä 4 viikkoa
tauolla ennen rintarauhasten magneettitutkimusta, koska lääkitys vaikuttaa rintarauhaskudokseen.

Tutkimus kestää puoli tuntia. Varaa kuitenkin
aikaa tutkimukseen noin kaksi tuntia, koska kiireelliset päivystystutkimukset saattavat muuttaa tutkimusjärjestystä.

Imetystauoksi suositellaan yksi vuorokausi
magneettitehosteaineen laiton jälkeen.

Tutkimus

Jos sinulla on ahtaanpaikankammo, ota yhteyttä edellisenä arkipäivänä lähettävään yksikköösi (poliklinikkaan tai osastoon), mahdollista
rauhoittavaa esilääkitystä varten. Huomioi että
esilääkitys on este autolla ajolle ja sinulla on
hyvä olla saattaja mukanasi. Saavu puolta tuntia tutkimusaikaasi aikaisemmin röntgenosastolle, jotta esilääke ehtii vaikuttamaan.
Kuvausta haittaavien tai estävien tekijöiden selvittämiseksi on ennen kuvausta täytettävä erillinen esitietolomake, joka on otettava mukaan
tutkimukseen tultaessa.
Polvi- ja lonkkaproteesit ovat yleensä magneettitutkimukseen soveltuvaa titaania.
Tutkimusta ei mielellään suoriteta, jos leikkauksesta on kulunut alle 2 viikkoa.
Lääkelaastari, jossa on metallifolio, on poistettava ennen tutkimusta.
Lääkeainepumppu ja glukoosisensori on poistettava ennen tutkimusta.
Ehkäisykierukka ja sterilisaatioklipsit eivät ole
este tutkimukselle.
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Magneettikentästä johtuen kaikki korut, lävistykset, kellot yms. on riisuttava pois. Ne on
hyvä ottaa jo kotona pois.
Muut metalliesineet ja pankki- ja luottokortit jätetään pukuhuoneeseen niille varattuun lukittavaan lokeroon. Tämä koskee myös mahdollisesti kuvaushuoneeseen mukaan tulevaa saattajaa.

Ilmoita saapuessasi röntgenhoitajalle, mikäli sinulla on rintaproteesi.
Kuvauksen ajaksi sinut asetetaan magneettikuvauslaitteeseen vatsalleen, jossa tulee olla liikkumatta. Kuvauksen aikana kuuluu voimakas
nakuttava ääni, jonka vuoksi saat kuulosuojaimet päähäsi. Röntgenhoitajalla on sinuun näköyhteys koko tutkimuksen ajan.
Halutessasi voi saattaja olla mukana kuvaushuoneessa.
Kuvausta tehostamaan käytetään suonensisäisesti annettavaa ainetta, joka ei sisällä jodia.
Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä noin
kahden viikon sisällä. Saat ne lähettävältä/hoitavalta lääkäriltäsi.

Huomioitavaa
Jos sinulla on kotona nyt tutkittavalta alueelta
röntgenkuvia tai lausuntoja, ota ne mukaan tullessasi tutkimukseen.
Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme maksun.

