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Ohutsuolen magneettitutkimus lapselle
Tämän jälkeen voi vielä syödä edellä
mainitun ruokavalion mukaisesti.
Tyhjennysaineet saat joko lähettävästä
yksiköstä tai ostat apteekista.

Lapsesi on saanut lähetteen
magneettitutkimukseen.
Tutustu esitietolomakkeeseen etukäteen.
Ota täytetty esitietolomake mukaasi.
Tule esivalmistelujen vuoksi yksikköön 1 tunti
ennen varsinaista tutkimusaikaa.
Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia.
Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen lastasi.

Tutkimuspäivänä


Ei saa syödä.



Aamulla tulee juoda 1–2 lasia vettä.



Lääkärin määräämät lääkkeet saa
ottaa.



Älä laita lapselle mahdollista
lääkelaastaria.

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on
yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää
tutkimuksesta.

Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on
hyvä jättää kotiin.

Ennen tutkimusta

50 minuuttia ennen tutkimusta aletaan juoda
ohutsuolta täyttävää nestettä ja käden
laskimoon laitetaan kanyyli.

Mahdollinen rautatablettilääkitys on
lopetettava vähintään 5 päivää ennen
tutkimusta.
Tutkimusta edeltävänä päivänä


Saa syödä vähärasvaista ja
vähäkuituista ruokaa: vaaleaa leipää,
mehukeittoa, perunaa, vähärasvaista
kalaa ja kanaa.



Ei saa syödä lihaa, kasviksia,
hedelmiä, puuroa, täysjyväleipää,
voita eikä juoda maitoa.



Klo 16 on otettava 2 suolistoa
tyhjentävää Toilax-tablettia veden
kanssa.

Tutkimuksen aikana

Magneettitutkimuksessa saadaan tarkkoja
anatomisia kuvia ilman röntgensäteilyä.
Kuvaus tapahtuu molemmista päistään
avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa.
Saattajan läsnäolo tutkimushuoneessa on
mahdollinen.
Tutkimuksen aikana on merkinanto- ja
puheyhteys tutkimusta tekevään hoitajaan.
Tutkimuksen onnistuminen edellyttää
paikallaan pysymistä.
Tutkimus tehdään vatsallaan maaten ja
asento pyritään saamaan mahdollisimman
mukavaksi.
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Tutkimuksen aikana kuuluu melko
voimakasta ääntä, minkä vuoksi laitetaan
korvatulpat ja kuulosuojaimet.
Kuulosuojainten kautta annetaan
tutkimuksen aikana hengitysohjeita.

Tutkimuksen tuloksen kuulet lasta hoitavalta
lääkäriltä.
Ota yhteyttä lasta hoitavaan yksikköön,
mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai
soittoaikaa.

Hengityspidätykset kestävät n. 10–20
sekuntia kerrallaan.
Hengityspidätyksiä on hyvä harjoitella ennen
tutkimukseen tuloa.

Ota huomioon

Tutkimuksen alussa ruiskutetaan suolistoa
rentouttavaa lääkettä laskimoon.
Tutkimuksen aikana annetaan laskimoon
magneettitehosteainetta, joka ei sisällä jodia.
Tehosteaine poistuu virtsan mukana.

Tutkimuksen jälkeen
Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa. Tutkimuksen
jälkeen saattaa esiintyä ohimenevää ripulia.

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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