MR-scanning

•

Alle led

•

Bløddele

•

Galdeveje

Hele kroppen kan scannes, dog kun en region ad gangen.

Kan alle få lavet en MR-scanning
De ﬂeste mennesker kan undersøges i en MR-scanner, men

MR-scanning er en meget nøjagtig billeddiagnostisk undersøgelse. Næsten alle lidelser kan belyses og diagnosticeres.
Hvad er en MR-scanning
MR-scanning (magnetisk resonans scanning) har været anvendt til diagnostik i Danmark i mere end 40 år. MR-scannerens teknik anvender et magnet-

der er enkelte undtagelser.
•

Hvis du er for stor til at være i scanneren

•

Hvis du lider af klaustrofobi (er bange for små lukkede rum). Ofte kan
beroligende medicin afhjælpe

•

Hvis du ikke kan ligge stille på et ﬂadt leje i op til 30 min.

•

Hvis du har pacemaker eller andre magnetiske
metalgenstande indopereret

felt og radiobølger. Derfor er det helt ufarligt og uden bivirkninger at blive

Henvisning

MR-scannet.

En MR-scanning udføres først, når der forligger en henvisning og et kontrolskema fra egen læge eller speciallæge, fysioterapeut eller kiropraktor.

Hvad bruges MR-scanning til
MR-scanning anvendes til at vise:
•

Sygdomme i ryggen

•

Skader i bevægelsesapparatet

•

Sygdomme i indre organer

•

Forandringer i sammensætningen af kroppens væv

Kan alle få lavet en MR-scanning
•

Hjernen

•

Rygsøjlen

CPH Dia kan dog henvise direkte, hvis det vurderes ved en forundersøgelse,
dog skal der stadig fremgå en henvisning. Undersøgelsen kan ofte tilbydes
i løbet af få dage.

Forberedelse (Tøj og lignende)
Da skanneren er en kæmpe magnet, er det en god ide inden undersøgelsen
ikke at iføre sig tøj med lynlåse og metalknapper. Desuden må du ikke have
smykker, ure, piercinger og bøjle-bh på til undersøgelsen. Undgå at have
mobiltelefoner, magnetkort, nøgler, lightere, punge, og lommeknive i lommen. Hvis du bærer overvågningsudstyr eller har akupunkturnåle på kroppen skal dette også fjernes inden undersøgelsen. Medbragte værdigenstande er på eget ansvar.

Spise og drikke
Du må spise og drikke som vanligt med mindre andet er oplyst i
indkaldesbrevet.

Medicin
Dagligt medicinforbrug har ingen betydning for en MR-scanning.

Klaustrofobi
Hvis du lider af klaustrofobi eller angst for små rum, er det en god ide at
tage lidt beroligende medicin inden undersøgelsen. Beroligende medicin
kan fås hos henvisende læge.

Undersøgelsesforløbet
En MR-scanning tager alt fra 20 min til 80 min alt afhængigt af hvad og hvor
meget af kroppen der skal scannes. Der er ingen forholdsregler, bivirkninger
eller smerter i forbindelse med scanningen. Derfor kan man umiddelbart
lige efter scanningen tage hjem.
Når du ankommer til MR-scanningen, bliver du modtaget af den radiograf,
som skal foretage undersøgelsen. Radiografen starter med at informere dig
om selve undersøgelsesforløbet. Herefter bliver du placeret på lejet. Det
er vigtigt at du ligger godt og afslappet, da du ikke må bevæge dig under
undersøgelsen. Derfor er det en god ide at besøge toilettet, da toiletbesøg
under undersøgelsen ikke er muligt.
Du bliver nu kørt ind i scanneren. Det område, der skal MR-scannes, kommer altid til at ligge midt i scannerrørets midte, som måler 140 cm. Til nogle
undersøgelsestyper vil det være muligt at kigge ud. Undersøgelsen er opdelt i mange måleperioder/sekvenser af ca. 3-4 minutters varighed.

Sekvenserne har meget høje bankelyde. Lyden kan variere gennem hele

CPHDIA information

forløbet. Pga. de høje lyde vil du blive udstyret med ørepropper eller et
høreværn. Under hele forløbet har du via en alarmboldt mulighed for at
kontakte radiografen. Radiografen kan tale til dig mellem sekvenserne, hvis
du føler for det.
Enkelte gange kan det være nødvendigt at give et kontraststof i en blodåre

Kontakt
+ 45 70 21 80 00
kontakt@cphdia.dk

i armen, for bedre at kunne skille de forskellige vævstyper ad, for at få et
mere præcist billede.

Kontrast
Kontrasten, der anvendes til MR-scanning, er et grundstof kaldt gadolinium,
som ofte er helt ufarligt og uden bivirkninger. Der anvendes en meget lille
mængde. Kontrasten bliver sprøjtet ind i en blodbane, ofte i armen. Hvis du er
nyresyg eller har sukkersyge, skal vi altid have en frisk blodprøve på nyrernes
funktion, før vi giver kontrast. Tal med henvisende læge eller egen læge.

Svar
Man får aldrig svar på undersøgelsesdagen. Undersøgelsen bliver nærmere
studeret af en radiolog (speciallæge i billeddiagnostik). Svaret/billederne
sendes altid til den læge, der har henvist dig til MR-scanningen. Der går ofte
op til en uge før den henvisende læge modtager svaret. (Hvis du selv ønsker
billeder og svar, kan det rekvireres efter 10 dage mod betaling).

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste service og blive bedre på alle områder,
er det vigtigt for os, at du udfylder vores patienttilfredshedsundersøgelse.
Eventuelle klager sendes direkte på mail til kontakt@cphdia.dk
Hvis du ikke ønsker dette, kan du læse nærmere om klagemuligheder på
Patientombuddets hjemmeside www.patientombuddet.dk Her finder du
vejledning og klageskema.

Vores adresse
CPH Diagnostisk Center A/S
Rådhustorvet 7, 3520 Farum
CVR.nr. 40 02 58 20
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