MR-scanning af lever- og galdeveje
Du skal have foretaget en MR-scanning. Ved en MRscanning dannes billederne ved magnetisme, og der
er derfor ingen røntgenstråling i forbindelse scanningen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Selve undersøgelsen
Du bliver placeret behageligt på ryggen på et leje, og
kørt ind i MR-scanneren. Scanneren er oplyst og
åben i begge ender. Mens undersøgelsen foregår,
høres høje bankelyde, der kommer i perioder af 1-5
minutters varighed. Du får derfor høretelefoner på, og
du har mulighed for at høre musik under scanningen.
Det er vigtigt, at du ligger helt stille under undersøgelsen. Du har under hele undersøgelsen mulighed for
at komme i kontakt med personalet.
Giv personalet vigtige oplysninger
Der er en meget kraftig magnet i scanneren, og derfor
er det vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du har
nogen former for metal i/på kroppen. Vi vil gerne vide,
hvis du tidligere er blevet opereret i hjernen eller hjertet. Du kan ikke blive MR-scannet, hvis du har pacemaker eller øreprotese (cochlear-implantat).
Kontakt os, hvis der er mulighed for, at du er gravid.
Undersøgelsen varer cirka ½-1 time.

Tag gerne vigtig medicin
Får du vigtig medicin, må du tage den 2 timer inden
undersøgelsen. Hvis den skal tages med vand, så
brug så lidt vand som muligt.
Tøm lommerne
Før scanningen skal du fjerne alle metalgenstande
såsom mobiltelefon, nøgler, tegnebog, ur, smykker
piercinger og hårnåle. Der må heller ikke være metal
på dit tøj, f.eks. bøjler i bh’en, seler eller lynlåse.
Hjælpemidler af metal, f.eks. briller, tandprotese eller
høreapparat, behøver du først tage af ved selve undersøgelsen.
Kontakt din læge, hvis du har klaustrofobi eller
smerter
For at du kan få en optimal undersøgelse er det vigtigt, at du kan ligge stille. Ved du, at du har klaustrofobi eller ikke kan ligge stille på grund af smerter, så
kontakt din egen læge inden scanningen. Din egen
læge kan udskrive beroligende eller smertestillende
medicin, som du kan tage inden undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Du får svar på undersøgelsen
Hvis du er henvist af din egen læge, kan du ringe dertil og få svar efter 7 hverdage.
Hvis det er et ambulatorium på hospitalet, der har
henvist dig, vil du få svar per brev derfra – medmindre du har en anden aftale.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
KONTAKT OG MERE VIDEN
Mød fastende til undersøgelsen
Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk
er helt tom. Derfor må du ikke spise, drikke eller ryge
4 timer inden undersøgelsen. Heller ikke spise pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.
Det er vigtigt, for at du får en optimal undersøgelse,
at du overholder faste-reglerne, ellers kan vi være
nødt til at aflyse undersøgelsen.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Billeddiagnostisk Afsnit
Hjørring
Tlf. 97 64 12 61
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.30

Billeddiagnostisk Afsnit
www.rhnordjylland.rn.dk
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