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Peräsuolen magneettitutkimus 

 

Olet saanut lähetteen 

magneettitutkimukseen. 

Tutustu esitietolomakkeeseen jo etukäteen. 

Ota täytetty esitietolomake mukaasi. 

Esivalmistelujen vuoksi saavu 

tutkimusyksikköön 15 minuuttia 

ennen varattua tutkimusaikaa. 

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia. 

Tutkimus kestää 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  

Osta apteekista Toilax yhdistelmäpakkaus, 

joka sisältää 4 enterotablettia ja 1 

pienoisperäruiskesuspension. 

Tutkimusta edeltävänä päivänä:  

 Saat syödä ja juoda normaalisti.  

 Lääkärin määräämät lääkkeet tulee 

ottaa ohjeiden mukaan. 

Ota kaksi Toilax-tablettia kylmän nesteen 

kanssa aamulla ja toiset kaksi tablettia illalla. 

Tutkimuspäivänä:  

 Laita 3-4 tuntia ennen tutkimusta 

pienoisperäruiskesuspensio 

peräsuoleen tyhjennystä varten. 

 4 tuntia ennen tutkimusta ole 

syömättä ja juomatta.  

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet 

ohjeiden mukaan.  

 Älä laita mahdollista lääkelaastaria. 

Korut ja lävistyskorut on poistettava ja ne on 

hyvä jättää kotiin. 

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. 

Tutkimusasento pyritään saamaan 

mahdollisimman mukavaksi. 

Tutkimuksen aikana kuuluu melko 

voimakasta ääntä, minkä vuoksi sinulle 

annetaan korvatulpat ja kuulosuojaimet. 

Musiikin kuuntelu on mahdollista suuressa 

osassa tutkimuksia. 

Tutkimuksen aikana ruiskutetaan laskimoon 

suolistoa rentouttavaa lääkettä.  

http://www.tutkimukseen.fi/
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Laskimoon saatetaan antaa 

magneettitehosteainetta, joka ei sisällä jodia.  

Tehosteaine poistuu elimistöstä virtsan 

mukana. 

Tutkimuksen jälkeen 

Tutkimus ei vaadi jälkihoitoa.  

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 internetistä tutkimukseen.fi >> Eri 

tutkimuksia >> Magneettitutkimus 

Katso video youtube.com >> Tutkimukset 

minuutissa: Magneettitutkimus.  

 

http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.youtube.com/

