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RADIOLOGIA

Eturauhasen magneettitutkimus
Prostatan magneettitutkimus
Olet saanut lähetteen magneettitutkimukseen.
Tutustu esitietolomakkeeseen jo etukäteen.
Ota täytetty esitietolomake mukaasi.
Saapumisohjeessa on yhteystiedot, mikäli
sinulla on kysyttävää.
Esivalmistelujen vuoksi saavu tutkimusyksikköön noin 15 minuuttia ennen sinulle
varattua tutkimusaikaa.
Tutkimus kestää 30–60 minuuttia, joskus
kiireelliset päivystystutkimukset aiheuttavat
muutoksia tutkimusaikatauluun. Varaa aikaa
tutkimuksessa käyntiin 2 tuntia.

Tutkimukseen valmistautuminen
Osta apteekista Toilax yhdistelmäpakkaus,
joka sisältää 4 enterotablettia ja 1
pienoisperäsuspension.
Tutkimusta edeltävänä päivänä:
- Saat syödä ja juoda normaalisti. Ota
lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden
mukaan.
- Ota kaksi Toilax-tablettia kylmän nesteen
kanssa aamulla ja toiset kaksi tablettia
illalla.
Tutkimuspäivänä:
- Laita 3–4 tuntia ennen tutkimusta
pienoisperäruiskesuspensio pakkauksen
ohjeen mukaan.
- 4 tuntia ennen tutkimusta ole syömättä ja
juomatta.
- Ota lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden
mukaan.
- Älä laita mahdollista lääkelaastaria.
- Peräsuolen tulee olla tyhjä, jotta tutkimus
onnistuu. Jos epäilet tyhjentymisen
onnistumista, ilmoita siitä hoitajalle.
- Käy vielä ennen tutkimuksen aloitusta
wc:ssä.
Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on
hyvä jättää kotiin.

Tutkimus
Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja
anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä.
Kuvaus tapahtuu molemmista päistään
avonaisessa,
tunnelimaisessa
laitteessa.
Saattajan läsnäolo tutkimushuoneessa on
mahdollinen.
Tutkimuksen
aikana
on
merkinantoja
puheyhteys
tutkimusta
tekevään hoitajaan.
Tutkimuksen
onnistuminen
edellyttää
paikallaan pysymistä. Tutkimusasento pyritään
saamaan mahdollisimman mukavaksi.
Tutkimuksen aikana kuuluu melko voimakasta
ääntä, minkä vuoksi sinulle annetaan
kuulosuojaimet.
Kuulosuojainten
kautta
saatetaan
antaa
tutkimuksen
aikana
hengitysohjeita. Hengityspidätykset kestävät n.
10–20 sekuntia kerrallaan.
Musiikin kuuntelu on mahdollista suuressa
osassa tutkimuksia. Voit ottaa mukaasi oman
CD-levyn.
Tutkimuksen aikana ruiskutetaan laskimoon
suolistoa
rentouttavaa
lääkettä
sekä
tarvittaessa magneettitehosteainetta, joka ei
sisällä jodia. Tehosteaine poistuu virtsan
mukana.

Tutkimuksen jälkeen
Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa.
Tutkimuksen tuloksen kuulet sinua hoitavalta
lääkäriltä. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön,
jos sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai
soittoaikaa.

Muuta huomioitavaa
Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.
Peruuttamatta jääneestä
perimme sinulta maksun.
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