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Lapselle anestesiassa tehtävä magneettikuvaus
Hyvinkään sairaalassa
Lapsesi on saanut lähetteen
magneettitutkimukseen.
Tutustu esitietolomakkeeseen etukäteen.
Ota täytetty esitietolomake mukaasi.



Pue lapsi löysiin puuvillaisiin
vaatteisiin, joissa ei ole metallisia
nappeja tai vetoketjuja.



Tuntia ennen tuloaikaa laita EMLA–
puudutelaastari lapsen vasemmalle
kämmenselälle ja vasempaan
kyynärtaipeeseen. Puudutteen voi
ostaa apteekista; pakkauksessa on 2
laastaria.



Poista lapselta mahdolliset korut.

Esivalmistelujen vuoksi saavu
tutkimusyksikköön 30 minuuttia ennen
sinulle varattua tutkimusaikaa.
Tutkimus kestää yleensä 30–60 minuuttia.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen lastasi.
Varautuessasi tutkimuskäyntiin ota
huomioon heräämössä tapahtuva anestesian
jälkeinen seuranta.
Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on
yhteystiedot, jos sinulla

Ennen tutkimusta


Lapsen on oltava syömättä 6 tuntia
(koskee myös maitoa).



Lääkärin määräämän lääkityksen voi
ottaa veden tai kirkkaan mehun
kanssa aamulla.



Vähintään 2 tuntia ennen tutkimusta
on oltava kokonaan juomatta, edes
vettä ei saa juoda.

Tutkimukseen tullessa lapsi ei saa olla
flunssainen tai muuten akuutisti sairas.
Jos lapsi sairastuu tai et muusta syystä pääse
tulemaan, peru kuvausaika soittamalla lasta
hoitavaan yksikköön viivytyksettä.

Tutkimuksen aikana
Lapselle laitetaan laskimokanyyli käteen.
Vanhemmat saavat olla tässä mukana.
Tutkimuksen ajaksi lapsi nukutetaan kevyeen
uneen kuvaushuoneessa, jossa
anestesialääkäri ja -hoitaja valvovat hänen
vointiaan.
Vanhemmat voivat odottaa röntgenin aulassa
tai käydä kahviossa kuvaksen aikana.
Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja
anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä.
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Kuvaus tapahtuu molemmista päistään
avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa.
Tutkimuksen onnistuminen edellyttää
paikallaan pysymistä.
Tutkimusasento pyritään saamaan
mahdollisimman mukavaksi.
Tutkimuksen aikana kuuluu melko
voimakasta ääntä, minkä vuoksi lapsellesi
annetaan korvatulpat ja kuulosuojaimet.

Tutkimuksen jälkeen
Tutkimuksen jälkeen lapsen vointia seurataan
heräämössä 1–4 tuntia, toinen vanhempi voi
olla mukana.
Heräämöstä lapsi siirretään häntä hoitavaan
yksikköön.
Kotiin lapsi pääsee voinnin mukaan.
Sairaalasta kotiin pääsy edellyttää aikuisen
läsnäoloa kyseisenä päivänä.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka
hoitaa lastasi.
Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä
poliklinikalta tai osastolta, josta lapsesi
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 internetistä tutkimukseen.fi >> Eri
tutkimuksia >> Magneettitutkimus
Katso video youtube.com >> Tutkimukset
minuutissa: Magneettitutkimus.
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