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Leukanivelten magneettitutkimus (EG1CF) 

 
Ajanvaraus   .  .20  . klo   :    
 
Tutkimuspaikka 

Kainuun keskussairaala, radiologian osasto huone 7 
Ilmoittautukaa radiologian osastolla ilmoittautumisautomaatilla. Ilmoittautumisen 
yhteydessä tarvitaan Kela-kortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus.  
Korut ja arvoesineet pyydämme jättämään kotiin. 

 
Tutkimukseen valmistautuminen  

Magneettitutkimus on nykyaikainen ja turvallinen tutkimusmenetelmä, jolla saadaan 
tarkkaa tietoa ihmiskehosta ilman röntgensäteitä. Magneettikentän voimakkuudesta 
johtuen on myös huomioitava, ettei magneettitutkimushuoneeseen mene henkilö, 
jolla on kehon sisällä metallia. 
 
Tutkittaessa aivojen, kaulan, rintojen, vatsan tai verisuonten aluetta ja olette yli 
60-vuotias tai olette yli 50-vuotias ja sairastatte sellaista sairautta, joka voi 
heikentää munuaisten toimintaa esim. verenpainetautia, teistä otetaan etukäteen 
munuaisten toimintaa selvittävä verikoe (kreatiniini). Käykää verikokeissa viikkoa 
ennen tutkimusta. Alle 2 kuukauden sisällä otettu normaali krea-arvo riittää. 
 
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin. Jos jonkin kysymyksen kohdalla vastauksenne 
on kyllä, ilmoittakaa siitä lähettäneeseen yksikköön tai 
magneettitutkimushuoneeseen, puh. 6156 2272. 

 
Onko teillä kehossanne: 
 
Sydämentahdistin, hermostimulaattori tai sisäkorvaimplantti   ei  kyllä 
Lääkeainepumppu (insuliinipumppu, kipupumppu jne.)  ei  kyllä 
Keinotekoinen sydänläppä  ei  kyllä 
Muita elektronisia implantteja tai poistetun implantin johtoja  ei  kyllä 
Metalliproteeseja, leikkausklipsejä, sirpaleita, lävistyksiä  ei  kyllä 
Onko teillä ilmennyt häiritsevää ahtaanpaikankammoa  ei  kyllä 
 
Magneettitutkimukseen tulevat naiset: 
Oletteko raskaana tai imetättekö vauvaa  ei  kyllä 
 
Nivelproteesit, hammaspaikat ja -tuet, sterilisaatioklipsit ja kierukka eivät 
haittaa tutkimusta. (Näistä teidän ei tarvitse soittaa ennakkoon. ) 
 
Paino_________________  
 
Olkaa hyvä ja vahvistakaa allekirjoituksellanne edellä mainitut asiat. 
 
Allekirjoitus                                                                                            .  .20      
 
Nimenselvennys ___________________________________________ 
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 Olkaa syömättä ja juomatta 2 tuntia ennen tutkimusta.  

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saatte ottaa pienen nestemäärän 
kanssa. 

 Kuulokoje, silmälasit, kello, matkapuhelin, lävistykset, korut, metalliesineet, 
pankki- ja luottokortit sekä metallia sisältävät vaatteet riisutte pukeutumistilaan. 

 Hammasproteesit ja -tuet otatte pois pään- ja kaulanalueen tutkimuksissa. 

 Tutkimuksen aikana on useimmiten mahdollisuus kuunnella radiota tai voitte 
ottaa oman cd-levyn. Tutkimus kestää noin 30 minuuttia. 

 Runsasta ehostusta ja hiuslakkaa teidän on syytä välttää tullessanne pään 
alueen kuvaukseen. 

 Ottakaa tämä lomake mukaan tutkimukseen ja täyttäkää kysely etukäteen. 
 
Tutkimuksen kulku 

 
Tutkimuksessa makaatte kuvauspöydällä, joka siirretään osaksi 
magneettitutkimuslaitteen sisään. Hoitaja poistuu huoneesta tutkimuksen ajaksi, 
mutta saattaja voi tarvittaessa jäädä tutkimushuoneeseen. Saattajaa koskevat 
samat turvallisuusohjeet kuin potilastakin. Hoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä 
huoneessa, josta hänellä on teihin ääni- ja näköyhteys. 
Tutkimuksen aikana kuulette voimakasta nakuttavaa ääntä, joka kestää useita 
minuutteja kerrallaan, mutta ette tunne mitään poikkeavaa voinnissanne. Tärkeintä 
on pysyä liikkumatta, koska liike heikentää kuvien laatua ja voi pitkittää tutkimusta.  
 

Jälkitoimenpiteet 
 
 Tutkimus ei vaadi jälkitoimenpiteitä. 

 
Yhteystiedot 

 
Jos teille ei sovi varattu aika, ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön. 
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään 
edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävään yksikköön. 
 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle  
puh. 615 62272. 

 


