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Nyföddas (mindre än 6 månader)
magnetundersökning utan anestesi

Dtt barn har fått en remiss för en
magnetundersökning.
Bekanta dig med blanketten för
förhandsuppgifter redan i förväg.
Ta den ifyllda blanketten med dig.
Frågorna gäller förutom barnet också den
förälder som kommer till
undersökningsrummet.
Anmäla dig vid enheten för undersökningen
cirka 1 timme före undersökningstiden för
förberedelser.
Reservera cirka 2 timmar för besöket.
Undersökningen tar 45–60 minuter.
Om du har några frågor angående
undersökningen finns kontaktuppgifter i
ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet.

Före undersökning


Klä barnet i löst sittande
bomullskläder utan knappar eller
dragkedjor av metall.



Om barnet har smycken ska de tas
bort.



Mata inte barnet innan ni kommer till
undersökningen.



Håll barnet vaket 2-4 timmar före
undersökningen. Ju äldre barnet är,
desto längre tid ska barnet hållas
vaket.

När barnet kommer till undersökningen får
barnet inte ha förkylning eller i övrigt vara
akut sjuk.
Om barnet insjuknar eller du inte av någon
annan orsak kan komma, vänligen avboka
undersökningstiden genom att genast ringa
den enhet som vårdar barnet.

Under undersökning
Efter anmälningen förs ni till ett rum för
förberedande åtgärder, där barnet i lugn och
ro kan matas med flaska eller bröstmjölk.
När barnet har ätit sig mätt, flyttas barnet till
bildtagningsapparaten för att sova.
Bildtagningen tar 30-60 minuter om barnet
sover utan att röra på sig.
Med magnetundersökning fås exakta
anatomiska bilder utan röntgenstrålning.
Magnetundersökningen är smärtfri, men
kräver att man ligger helt stilla.
Undersökningen sker i en tunnelliknande
apparat som är öppen i båda ändorna. Den
ena föräldern blir kvar i
undersökninsrummet för att följa upp barnet.
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Efter undersökning
Barnets läkare informerar dig om resultatet
av undersökningen.
Kontakta vårdenheten om något är oklart i
fråga om mottagningstiden eller telefontiden.

Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.
Inga separata avgifter tillkommer för
undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.
Om du inte avbokar tiden kommer du att
debiteras en straffavgift.

För mera information
Läs mer på internet undersökningshuset.fi
>> Olika undersökningar >> Magnet
Titta på videor om undersökningar:
youtube.com >> Tutkimukset minuutissa:
Magneettitutkimus.
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