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Magnetundersökning av bröst 
 

Genom magnetundersökningen av bröst 

utreds bröstkörtelns struktur och sjukdomar.  

Genom magnetundersökningen fås 

noggranna bilder utan strålning.  

Undersökningen görs med en apparat som är 

som en tunnel som är öppen i båda ändarna. 

Undersökningen görs vanligtvis mellan 

sjunde och fjortonde dagen under 

menstruationscykeln. Dagen då 

menstruationscykeln inleds räknas som den 

första.  Byt dag för undersökning om 

undersökningen infaller den första eller 

fjärde veckan i menstruationscykeln. 

Kontaktuppgifter finns i ankomstanvisningen 

eller kallelsebrevet. 

Om undersökningen är brådskande kan den 

även göras vid andra tidpunkter under 

menstruationscykeln. 

Om du inte har menstruationer behöver inte 

undersökningstiden ändras. 

Kom till undersökningsplatsen 15 minuter 

före din angivna undersökningstid.  

Reservera cirka 2 timmar för 

undersökningen.  

Undersökningen pågår vanligtvis under 30-

45 minuter.  

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan få en tid före dig. 

Fyll i din anamnesblankett och ta med 

dig den. 

Om du har några frågor angående åtgärden 

finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen 

eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning  

• Ta läkemedlen som läkaren ordinerat på 

normalt sätt. 

• Avlägsna före undersökningen:  

• Läkemedelsplåster 

• Glukossensor 

• Hörapparat  

• Ta bort smycken och lämna dem hemma  

Under undersökning  

Röntgenskötaren hjälper dig i 

undersökningsställningen på mage.  

För att undersökningen ska lyckas måste du 

vara orörlig. 

Du får öronproppar och hörselskydd eftersom 

undersökningsapparaten låter högt. 

Om du vill kan du lyssna på radio eller ta med 

en egen CD-skiva. 

Skötaren se och hör dig under 

undersökningen. 

Röntgenläkaren beslutar om du behöver få 

magnetkontrastmedel i blodkärlet.  

Kontrastmedlet hjälper genom att 

vävnaderna kan urskiljas i bilden. 

Kontrastmedlet försvinner med urinen. 

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

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Om inte den reserverade undersökningen 

annulleras uppbärs en separat straffavgift. 

För mera information 

Läs mer (på finska) www.tutkimukseen.fi >> 

Yleisimmät kuvantamistutkimukset >> 

Magneettikuvaus 

Se ännu videon (med svenska undertexter) 

Tutkimukset minuutissa: magneettikuvaus 

www.youtube.com > HUS 

Diagnostiikkakeskus

 

http://www.hns-bilddiagnostik.fi/
http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.youtube.com/

