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Magnetundersökning av tunntarmen genom att dricka 
 

Du har fått en remiss för en magnetundersök-

ning. Bekanta dig med blanketten för för-

handsuppgifter redan i förväg. Ta den ifyllda 

blanketten med dig. Kontaktuppgifter 

finns på information om ankomsten om du 

har frågor. 

Kom till magnetundersökningen 1 

timme före egentliga undersökningsti-

den för förberedelser. 

Undersökningen tar cirka 30 minuter. På 

magnetenheten undersöks också jourpatien-

ter, vilket kan ge upphov till ändringar i tidta-

bellen Reservera 3 timmar för undersök-

ningsbesöket. 

Förberedelse för undersökningen 

Järntablettsmedicinering bör avslutas 

5 dagar före undersökningen. 

Köp Toilax-tabletter på apotek.  

Dagen före undersökningen 

• Du får äta fett- och fiberfattig mat: 

ljust bröd, saftsoppa, potatis, mager 

fisk och broiler.  

• Du får inte äta kött, grönsaker, frukt, 

gröt, fullkornsbröd, smör eller dricka 

mjölk. 

• Kl. 16 bör du ta två Toilax-tabletter 

med vatten för att tömma tarmen. Ef-

ter det får du ännu äta enligt ovan-

nämnda diet. 

På undersökningsdagen 

• Du ska vara utan att äta. 4 timmar 

före den reserverade tiden ska du vara 

utan att dricka.  

• De läkemedel som läkaren ordinerat 

får du ta enligt anvisningarna med li-

tet vatten. 

• Fäst inte möjligt medicinplåster på 

huden. 

Smycken och pinceringar skall avlägsnas före 

undersökningen och helst lämnas hem. 

Undersökning 

45 minuter före undersökningen ska du 

dricka 1,5 liter vätska. När du dricker vätskan 

är det bra om du rör på dig så att vätskan pas-

serar bättre genom tarmen.  

Vid magnetundersökningen får man exakta 

anatomiska bilder. Bildtagningen sker i en 

tunnelliknande apparat som är öppen i båda 

ändorna. Det är även möjligt att ha en följe-

slagare med i undersökningsrummet. Under 

undersökningens gång kan du ge tecken eller 

prata med skötaren som utför undersök-

ningen. Vi försöker göra undersökningsställ-

ningen så bekväm som möjligt. 

Under undersökningen hörs ett rätt starkt 

ljud och därför får du hörselskydd.  

Vid undersökningen injiceras i venen medi-

cin, som avslappnar tarmen. Det kan injiceras 

http://www.hns-bilddiagnostik.fi/


 Patientanvisning 
 HUS Bilddiagnostik 

 Radiologi 

www.hns-bilddiagnostik.fi  

Träder i kraft: 26.3.2019 

Språkversionerna: Ohutsuolen magneettitutkimus juomalla, Magnetundersökning av tunntarmen genom att dricka,  

MRI examination of the small intestine, with drink 

Tunniste: 582  

i venen magnetkontrastmedel, som inte inne-

håller jod. Kontrastmedlet utsöndras genom 

urinen. 

Efter undersökningen 

Undersökningsresultatet får du av den be-

handlade läkaren. Om du inte har fått en mot-

tagningstid eller telefontid, kontakta den vår-

dande enheten. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Om inte den reserverade undersökningen an-

nulleras uppbärs en separat straffavgift. 
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