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Eturauhasen magneettitutkimus 

 

Olet saanut lähetteen 

magneettitutkimukseen. 

Tutustu esitietolomakkeeseen etukäteen. 

Ota täytetty esitietolomake mukaasi. 

Esivalmistelujen vuoksi saavu 

tutkimusyksikköön noin 15 minuuttia ennen 

sinulle varattua tutkimusaikaa. 

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 2 

tuntia. 

Tutkimus kestää yleensä 30–60 minuuttia. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on 

yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää 

tutkimuksesta. 

Ennen tutkimusta  

Jos sinulla on lonkkaproteesi tai -proteesit, 

soita kuvaavaan yksiköön. Lonkkaproteesit 

voivat vaikuttaa kuvauskoneen valintaan. 

Saapumisohjeessa on yhteystiedot. 

Osta apteekista Toilax-yhdistelmäpakkaus. 

Pakkauksessa on 4 suun kautta otettavaa 

tablettia ja 1 peräruiske.  

Päivä ennen tutkimusta: 

 Syö ja juo normaalisti.  

 Ota lääkkeet normaalisti. 

 Ota aamulla 2 Toilax-tablettia kylmän 

veden tai mehun kanssa. 

 Ota illalla 2 Toilax-tablettia kylmän 

veden tai mehun kanssa. 

Tutkimuspäivänä:  

 Laita kotona peräruiske 3–4 tuntia 

ennen tutkimusta.  

 Katso ohjeet pakkauksesta. 

 Peräruiske tyhjentää peräsuolen 

tutkimusta varten. 

 Älä syö tai juo 4 tuntiin ennen 

tutkimusta. 

 Ota lääkkeet normaalisti.  

 Ota korut pois ja jätä ne kotiin.  

Peräsuolen on oltava tyhjä, jotta tutkimus 

onnistuu.  

Jos epäilet, ettei tyhjennys onnistunut, kerro 

siitä kuvauspaikassa hoitajalle. 

Käy vielä ennen tutkimuksen aloitusta wc:ssä.  

Tutkimuksen aikana 

 

Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja 

anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä.  

Kuvaus tapahtuu molemmista päistään 

avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa. 

Saattajan läsnäolo tutkimushuoneessa on 

mahdollinen.  

Sinulla on merkinanto- ja puheyhteys 
tutkimusta tekevään hoitajaan.  

http://www.tutkimukseen.fi/
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Tutkimuksen onnistuminen edellyttää 
paikallaan pysymistä.  
Tutkimusasento pyritään saamaan 
mahdollisimman mukavaksi.  

Tutkimuksen aikana kuuluu melko 

voimakasta ääntä, minkä vuoksi sinulle 

annetaan korvatulpat ja kuulosuojaimet.  

Musiikin kuuntelu on mahdollista valtaosassa 

tutkimuksia. Voit ottaa mukaasi oman CD-

levyn.  

Tutkimuksen aikana ruiskutetaan laskimoon 

suolistoa rentouttavaa lääkettä.  

Laskimoon saatetaan antaa 

magneettitehosteainetta, joka ei sisällä jodia.  

Tehosteaine poistuu elimistöstä virtsan 

mukana. 

Tutkimuksen jälkeen 

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka 

hoitaa sinua. 

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä 

poliklinikalta tai osastolta, josta sinut 

lähetettiin tutkimukseen. 

Ota huomioon 

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus. 

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. 

Peru aika, jos et pääse tulemaan. 

Jos et peru aikaa, sinulta peritään 

sakkomaksu. 

Lisätietoa 

Lue lisää www.tutkimukseen.fi >> 

Yleisimmät kuvantamistutkimukset >> 

Magneettikuvaus 

Katso video Tutkimukset minuutissa: 

magneettikuvaus www.youtube.com > HUS-

Kuvantamisen videot. 
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