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Rintojen magneettitutkimus
Rintojen magneettitutkimuksella selvitetään
rintarauhasen rakennetta ja sairauksia.
Magneettitutkimuksella saadaan tarkkoja
kuvia ilman säteilyä.
Kuvaus tehdään laitteella, joka on kuin
molemmista päistä auki oleva tunneli.
Kuvaus tehdään yleensä kuukautiskierron 7.–
14. päivien välisenä aikana.
Kuukautisten alkamispäivä on
kuukautiskierron ensimmäinen päivä.
Vaihda kuvausaika itse soittamalla, jos
kuvaus osuu kierron 1. tai 4. viikolle.
Jos tutkimus on kiireellinen, kuvaus voidaan
tehdä myös kuukautiskierron muuna aikana.
Jos sinulla ei ole kuukautisia, kuvausaikaa ei
tarvitse muuttaa.
Tule kuvauspaikkaan 15 minuuttia ennen
sinulle ilmoitettua tutkimusaikaa.
Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 2
tuntia.
Tutkimus kestää yleensä 30–45 minuuttia.
Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta,
voi päästä tutkimukseen ennen sinua.
Täytä saamasi esitietolomake ja ota se
mukaan.
Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on
yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää
tutkimuksesta.

Ennen tutkimusta


Ota lääkärin määräämät lääkkeet
normaalisti.
 Ota pois ennen tutkimusta:
 Lääkelaastari
 Glukoosisensori
 Kuulolaite
 Ota korut pois ja jätä ne kotiin.

Tutkimuksen aikana
Röntgenhoitaja auttaa sinut kuvausasentoon
vatsallesi.
Et saa liikkua, jotta kuvaus onnistuu.
Saat korville korvatulpat ja kuulosuojaimet,
koska kuvauslaite pitää kovaa ääntä.
Voit kuunnella radiota tai ottaa mukaan
oman CD-levyn, jos haluat.
Hoitaja näkee ja kuulee sinut tutkimuksen
aikana.
Röntgenlääkäri päättää, tarvitseeko sinulle
antaa magneettitehosteainetta verisuoneen.
Tehosteaine auttaa siinä, että kudokset
erottuvat kuvissa.
Tehosteaine poistuu 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.
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Ota huomioon

Lisätietoa

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Lue lisää internetistä tutkimukseen.fi >> Eri
tutkimuksia >> Magneettitutkimus.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.
Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään
sakkomaksu.

Katso video youtube.com >> Tutkimukset
minuutissa: Magneettitutkimus.
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