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Magneettitutkimus, lapsen ohje (mri – tutkimus tehosteaineella ) 

 
Ajanvaraus   .  .20  , klo  :    
 
Tutkimuspaikka  

Menkää ensin lasten poliklinikalle klo_______, magneettitutkimus vaatii 
suonikanyylin laiton (kyynärtaive tai kämmenselkä) magneettitutkimuksessa 
käytettävää tehosteainetta varten. 
 
Tutkimus tehdään Kainuun keskussairaalan radiologian osastolla 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. 

 
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin. Jos jonkin kysymyksen kohdalla vastauksenne 
on kyllä, ilmoittakaa siitä lähettäneeseen yksikköön tai 
magneettitutkimushuoneeseen, puh. 08 615 62272. 
 
Onko teillä kehossanne: 
 
Sydämentahdistin, hermostimulaattori tai sisäkorvaimplantti  ei  kyllä 
Lääkeainepumppu (insuliinipumppu, kipupumppu jne.)  ei  kyllä 
Keinotekoinen sydänläppä, aivopaineshuntti  ei  kyllä 
Muita elektronisia implantteja tai poistetun implantin johtoja  ei  kyllä 
Metalliproteeseja, leikkausklipsejä, sirpaleita, lävistyksiä  ei  kyllä 
Onko teillä ilmennyt häiritsevää ahtaan paikan kammoa  ei  kyllä 

 
Paino_________kg  Pituus_________ cm 

 
Hammaspaikat, hammasraudat tai nivelproteesit eivät ole este tutkimukselle. 
(Näistä teidän ei tarvitse soittaa ennakkoon) 
Lääkelaastari ja glukoosimittari poistetaan kuvauksen ajaksi. 

 
Olkaa hyvä ja vahvistakaa allekirjoituksellanne edellä mainitut asiat! 
 
Allekirjoitus                                                                                    .   20   

 
Nimenselvennys ___________________________________________ 

 
  



 

Kainuun sosiaali- ja  
terveydenhuollon kuntayhtymä 
Radiologia 
Kainuun keskussairaala 
Magneettitutkimus 

Asiakasohje 
 

 2 (2) 

Laadittu 4.11.2003  
 Päivitetty 17.7.2018 

 

Postiosoite  

PL 400 

87070 Kainuu 

Käyntiosoite 

Sotkamontie 13 

87140 Kajaani 

 

Puhelin 

08 61562220 

 

Sähköposti 

 

Internet 

https://sote.kainuu.fi/palvelut/rontgen-radiologia 

Y-tunnus 

 

   

 Lapsen on oltava syömättä ja juomatta 2 tuntia ennen tutkimusta. Ylävatsan 
tutkimuksessa 4 tuntia.  

 Mikäli tutkimus on etukäteen sovittu tehtäväksi esilääkittynä tai nukutuksessa 
on lapsen oltava syömättä ja juomatta 6 tuntia. 

 Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet lapsi saa ottaa pienen nestemäärän 
kanssa, mikäli toisin ei ole ohjattu. 

 Mikäli lapsella on nuhaa, yskää tai kuumetta ottakaa yhteyttä lähettävään 
yksikköön. 

 Kuulokoje, silmälasit, kello, korut, lävistykset, metalliesineet, matkapuhelin sekä 
pankki- ja luottokortit lapsi ja saattaja jättävät pukeutumistilaan. 

 Metallisia nepparillisia ja vetoketjullisia vaatteita ei saa olla päällä 

 Irrotettavat hammastuet lapsi ottaa pois pään- ja kaulanalueen tutkimuksissa. 

 Tutkimuksen aikana on useimmiten mahdollisuus kuunnella radiota tai lapsi  
voi ottaa oman cd-levyn. 

 Tutkimus kestää 30 - 45 minuuttia.  

 Ottakaa tämä lomake mukaan tutkimukseen ja täyttäkää kysely 
 

Jälkitoimenpiteet 
 

 Ei jälkitoimenpiteitä 
 

Yhteystiedot 
 
Jos teille ei sovi varattu aika, ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön. 
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. 
Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä päivänä klo 12 mennessä lähettävään 
yksikköön. 
 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä radiologian osastolle 
puh.08 6156 2272. 
 

 


