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Magnetundersökning av tunntarmen genom att dricka 

 

Du har fått en remiss för en 

magnetundersökning. 

Bekanta dig med blanketten för 

förhandsuppgifter redan i förväg. 

Ta den ifyllda blanketten med dig. 

Kom till magnetundersökningen 1 

timme före egentliga 

undersökningstiden för förberedelser. 

Reservera 3 timmar för besöket. 

Undersökningen tar cirka 30 minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

Järntablettsmedicinering bör avslutas 

5 dagar före undersökningen. 

Köp Toilax-tabletter på apotek.  

Dagen före undersökningen  

 Du får äta fettfattig och fiberfattig mat: 

ljust bröd, saftsoppa, potatis, mager fisk 

och broiler.  

 Du får inte äta kött, grönsaker, frukt, gröt, 

fullkornsbröd, smör eller dricka mjölk. 

 Klockan 16 bör du ta två Toilax-tabletter 

med vatten för att tömma tarmen. 

Efter det får du ännu äta enligt 

ovannämnda diet. 

På undersökningsdagen 

 Du ska vara utan att äta. 4 timmar före 

den reserverade tiden ska du vara utan att 

dricka.  

 De läkemedel som läkaren ordinerat får 

du ta enligt anvisningarna med litet 

vatten. 

 Fäst inte möjligt medicinplåster på 

huden. 

 Smycken och pinceringar skall avlägsnas 

före undersökningen och helst lämnas 

hem. 

Under undersökning 

45 minuter före undersökningen ska du 

dricka 1,5 liter vätska. 

När du dricker vätskan är det bra om du rör 

på dig så att vätskan passerar bättre genom 

tarmen. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Vid magnetundersökningen får man exakta 

anatomiska bilder. 

Bildtagningen sker i en tunnelliknande 

apparat som är öppen i båda ändorna. 

Det är även möjligt att ha en följeslagare med 

i undersökningsrummet. 

Under undersökningens gång kan du ge 

tecken eller prata med skötaren som utför 

undersökningen. 

Vi försöker göra undersökningsställningen så 

bekväm som möjligt. 

Under undersökningen hörs ett rätt starkt 

ljud och därför får du hörselskydd. 

Vid undersökningen injiceras i venen 

medicin, som avslappnar tarmen. 

Det kan injiceras i venen 

magnetkontrastmedel, som inte inne-håller 

jod. 

Kontrastmedlet utsöndras genom urinen. 

Efter undersökning 

Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig. 

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som skickade 

dig till undersökningen. 

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 

www.undersökningshuset.fi >> Olika 

undersökningar >> Magnet. 

Titta på videor om undersökningar: 

www.youtube.com >> Tutkimukset 

minuutissa: Magneettitutkimus. 
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