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Information om ankomsten till undersökningen
Pejas sjukhus, KNF-avdelning
Undersökningsplats och anmälning
Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda
Klinisk neurofysiologi (KNF), 2. våningen
Kom till undersökningsplatsen 15 minuter före den bokade tiden.
Kom in via huvudentrén, vänd till vänster efter informationsdisken och gå förbi caféet.
Följ därefter den limegrön linjen på golvet.
Vänd till vänster före dörrarna till den fysiatriska polikliniken för att komma till den kliniska
neurofysiologiska enheten.
Anmäl dig på den kliniska neurofysiologiska avdelningen.
Du har fått patientinformation om undersökningen.
Förbered dig för undersökningen enligt de givna instruktionerna.
Reservera tillräckligt tid för besöket.
En patient som behöver en brådskande undersökning kan tas in före dig.
Använd inte parfymerade produkter då du kommer till undersökningen.
De ämnen som parfymerna innehåller kan orsaka allvarliga symptom hos andra personer.

Ta med till undersökningen
-

FPA-kort eller identitetsbevis
Information om eventuella läkemedel
Om du har kopior av tidigare gjorda liknande undersökningar
De formulär, färdigt ifyllda, som eventuellt bifogats kallelsebrevet

Avbokningar och ändringar
Om du inte kan komma till den bokade tiden, vänligen avboka undersökningen.
Gör avbokningen så snabbt som möjligt eller senast föregående vardag före klockan 12 till KNFavdelningen, tfn. 040 626 7676 (måndag–torsdag klockan 8–14, fredag 8–13).
Avboka tiden om du inte kan komma.
Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.
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Parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet
Parkeringen är vanligtvis avgiftsbelagd och platserna är få.
Information om parkeringen och trafikförbindelserna finns på internet.
Information om undersökningsplatsen samt dess tillgänglighet: www.hns-bilddiagnostik.fi >>
Enheter på kartan >> Servicekarta.

Mera information
Vid behov av ytterligare anvisningar om undersökningen ring undersökningsstället tfn 040 626
7676, måndag–torsdag 8–14, fredag 8–13.
Patientanvisningar och information om undersökningar: www.hns-bilddiagnostik.fi och
www.undersökningshuset.fi.
Titta på videor om undersökningar: www.youtube.com >> HUS-Kuvantaminen videot.
Undertexter: svenska, finska, engelska.

Ge respons
Hjälp oss utveckla vår service.
Du kan ge skriftlig respons i samband med besöket eller via internet på adressen www.hnsbilddiagnostik.fi >> Ge respons.
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