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Peräsuolen magneettitutkimus 

 

Tutkimuksella selvitetään peräsuolen 

rakennetta ja mahdollisia muutoksia. 

Magneettitutkimuksella saadaan tarkkoja 

kuvia ilman säteilyä. Kuvaus tehdään 

laitteella, joka on kuin molemmista päistä 

auki oleva tunneli. 

Tutustu magneettitutkimuksen 

esitietolomakkeeseen etukäteen. 

Ota täytetty esitietolomake mukaasi. 

Tule kuvauspaikkaan 30 minuuttia 

ennen sinulle ilmoitettua 

tutkimusaikaa. 

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 3 tuntia. 

Tutkimus kestää yleensä 30–60 minuuttia.  

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta, 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Saapumisohjeessa tai ajanvarauskirjeessä on 

yhteystiedot, jos sinulla on kysyttävää 

tutkimuksesta. 

Jos sinulla on ahtaanpaikankammo eli 

klaustrofobia, kerro siitä sinut tutkimukseen 

pyytävälle röntgenhoitajalle.  

Jos tiedät, että tarvitset rauhoittavaa lääkettä, 

tule paikalle 30 minuuttia ennen sinulle 

annettua tutkimusaikaa. 

Kun ilmoittaudut, kerro että sinulla on 

ahtaanpaikankammo ja tarvitset rauhoittavan 

lääkkeen. 

Voit ottaa mukaan tukihenkilön. 

Hän voi olla kuvauksen aikana 

kuvaushuoneessa, jos hänellä ei ole siihen 

esteitä. 

Katso magneettitutkimuksen esitietolomake. 

Jos sinulla on lonkassa keinonivel eli 

lonkkaproteesi, soita siihen yksikköön, 

johon sinulle on varattu kuvausaika.  

Lonkan keinonivel voi vaikuttaa siihen, millä 

laitteella sinut kuvataan.  

Yhteystiedot ovat saapumisohjeessa.  

Ennen tutkimusta  

Suoliston tyhjentämistä varten osta 

apteekista Toilax- yhdistelmäpakkaus, jossa 

on 4 tablettia ja peräruiske. 

Saat ne ilman reseptiä. 

On tärkeää, että tyhjennät peräsuolen ohjeen 

mukaan. 

Peräsuolta ei tyhjennetä, jos sinulla on pysyvä 

avanne. 

Tutkimusta edeltävänä päivänä:  

 Syö ja juo normaalisti  

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet 

normaalisti. 

 Ota aamulla 2 Toilax-tablettia. 

 Ota illalla 2 Toilax-tablettia. 

Älä ota Toilax-tabletteja, jos sinulla on pysyvä 

avanne. 

http://www.tutkimukseen.fi/
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Tutkimuspäivänä:  

 Laita kotona 3-4 tuntia ennen tutkimusta 

peräruiske.  

Ohje on pakkauksessa. 

Peräruiske tyhjentää peräsuolen. 

Peräsuolta ei tyhjennetä, jos sinulla on 

pysyvä avanne. 

 Älä syö tai juo mitään 4 tuntiin ennen 

tukimusta.  

 Ota lääkärin määräämät lääkkeet 

normaalisti. 

 Ota korut pois ja jätä ne kotiin.  

 Jos sinulla on lääkelaastari, ajoita 

sen vaihto tutkimuspäivään. 

Ota vanha laastari pois tutkimuksen 

ajaksi.  

Laita uusi lääkelaastari tutkimuksen 

jälkeen. 

 Jos sinulla on kudosnesteen sokeria 

mittaava sensori, se on otettava pois 

ennen kuvausta.  

Ota uusi sensori mukaan. 

Tutkimuksen aikana 

Ennen tutkimuksen aloittamista sinun on 

käytävä wc:ssä. 

Ennen kuvausta vaihdat sairaalan vaatteet. 

Röntgenhoitaja auttaa sinut mukavaan 

makuuasentoon. 

Et saa liikkua, jotta kuvaus onnistuu. 

Saat korville korvatulpat ja kuulosuojaimet, 

koska kuvauslaite pitää kovaa ääntä. 

Voit kuunnella radiota, jos haluat.  

Joissakin kuvauspaikoissa on mahdollista 

kuunnella CD-levyä. 

Voit ottaa mukaan CD-levyn. 

Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan 

viereisessä huoneessa. Hän näkee ja kuulee 

sinut tutkimuksen aikana. 

Käsivarren laskimoon laitetaan kanyyli.  

Saat sen kautta lääkettä, joka rentouttaa 

suolistoa. 

Näin saadaan paremmat kuvat. 

Röntgenlääkäri päättää, tarvitseeko sinulle 

antaa magneettitehosteainetta verisuoneen. 

Tehosteaine auttaa siinä, että kudokset 

erottuvat kuvissa. 

Tutkimuksen jälkeen 

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 www.tutkimukseen.fi 

>> Eri tutkimuksia >> Magneettitutkimus 

http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.tutkimukseen.fi/
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Katso video www.youtube.com >> 

Tutkimukset minuutissa: Magneettikuvaus. 

Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti

 

http://www.tutkimukseen.fi/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0yeN9Pkp1cM

