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Hab raaca guud ee baarista habka Magnetic-ga ah
Waqtiga balanta .

.20

saacadda :

Goobta laguugu baarayo
Waxaad ka soo galeysaa dhanka Isbitaalka cusub albaabkiisa F1 ilaa 8 da fiidnimo, saacadaas wixii ka
danbeeya waxaad ka soo galeysaa F2. Is diiwaan geli ugu danbayn 15 daqiiqo ka hor waqtiga baarista
waxaadna iska diiwaan gelisaa mishiinka meesha yaalo saar Kela-kortti gaaga ama kaar kale oo aqoonsi ah
hadii ay Dowladda ku siisay. Katiinad ama Fargashi waxaad wadato ugu soo tag guriga.
Baaritaanka ka hor
Sawirka Magnetic-ga maadaama uu xoog badan yahay, qolka sawirka Magnetic-ga ma soo gali karo qof ay
jirkiisa ku jiraan biro.
Foomkaan horey usoo qaado marka lagu baarayo su’aalahaan si hor dhac ah ugu sii jawaab.
Waa lagu baari karaa hadii:
- Jeestada kabka kuu xiran tahay
- Ilko gashi hadii ay kugu jiraan
- Qalabka ka hortaga uurka iyo kan hoosta
lagu xero

-

Xiliga baaritaanka ISKA SAAR:
Laastarka daweysan
Cabirka sokorta
Lasterka dhaawaca iyo faashada
Banjeeri
Suniyaha magnetic-ga ah
Sameecadda maqalka

Ka jawaab su’aalaha hoos ku qoran. Hadii mid ka mid ah jawaabahaaga ay Haa tahay, Wargeli Xarunta lagaa
soo diray ama halka laguugu samaynaayo baarista magnetic-ga tell. 040 153 3240.
Jirkaaga maku jiraa:
Batariga wadnaha, Xoojiyaha dareemayaasha ama qalabka maqalka
Bamka dawada (bamka insuliinka, bamka xanuunka iwm.)
Garan garta wadnaha la geliyo
Iyo qalab kale oo elektaroonik ah ama haraadigiisa
Lug ama Gacan bir ah, biraha qaliinka, firir, biraha jirka lagashto
Meelaha ciriiriga ah in aad gashid ma dhibsataa

may
May
May
May
may
may

Haa
Haa
Haa
Haa
Haa
Haa

Maxaa?
Dumarka imaanaya baarista magnadka:
Uur ma leedahay ama ilmo manuujisaa
may
Haa
(Kontrastiaine wuu ka yar yahay caano ahaan kuwa naaska, maloo baahna naas nuujinta in ay iska joojiso.)
Dhirir

cm

Culayska

kg

Magaca
Nambarka aqoonsiga
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Ahoow cunto ama cabid la’aan 2 saacadood baarista ka hor. Hadii lagaa baarayo Qaybta sare ee
caloosha ahoow cunto ama cabid la’aan 4 saacadood baarista ka hor. Hadii aad daawooyin joogto ah
qaadatid waa isticmaali kartaa, laakiin biyo yar la qaado. Hadii baaristaada ay tahay in lagu suuxiyo
ahoow cunto ama cabid la’aan 6 saacadood baarista ka hor.
Sameecadaha maqalka, ookiyaalka indhaha, saacad, katiin, mobile, sangashi, biladda birta ah,
kaarka bangiga, dhar biro biro leh kusoo bixi qolka dharka la iskaga bedelo. Ilkaha la gashto waad
iska saareysaa hadii lagaa baarayo madaxa iyo qoorta. Make-up ka badan iyo kalarka timaha ha
isticmaalin marka baaritaanka lagaaga sameynaayo madaxa.
Inta uu baaritaanka kugu socdo raadiyaha waa iska dhageysan kartaa. Baaritaanka wuxuu
qaadanayaa 15 daqiiqo ilaa 1 saac waxay ku xeran tahay nooca baaritaanka.
Sidan ayuu baaritaanka u soconayaa
Marka lagu baarayo waxaad dhabar dhabar ugu seexaneysaa miiska sawirka ka dibna waxaa
laguugu xareynayaa baaraha magnetic-ga. Kalkaalisada way ka baxeysaa qolka inta uu
baaritaanka kugu socdo, laakiin qofka adiga kula socdo wuu kula joogi karaa hadii uu rabo. Hab
raaca nabadgelyada qofka bukaanka ah iyo qofka la socdo isku si ayey u khuseysaa. Kalkaalisada
inta uu baaritaanka socdo waxay ku jirtaa qolka hagida, codkaaga way maqlaysaa wayna ku
arkeysaa.
Inta uu baaritaanka socdo waxaad maqleysaa cod aad u xoog badan, kaasoo markiina dhowr daqiiqo
qaadanaya, laakiin ma dareemeysid tabar dari gaar ah. Inta uu baaritaanka socdo waxaa muhiim ah in
aadan dhaq dhaqaaqin oo aad raacdid habka neefsashada ee lagu siyay raac, waayo hadii aad dhaq
dhaqaadid sawirka jawaabta kasoo baxda malagu kalsoonaan karo ama waxay qaadaneysaa waqti
badan baaristeeda.
Mararka qaar baaritaanka waxaan u isticmaali karnaa waxa la yiraahdo kontrastiaine. Waxaa lagaa
siinayaa xididka qaab faleebo ahaan. Ka dibna baaritaanka ayaan sii wadeynaa. Kontrastiaine hadhoow
kaadida ayuu soo raacayaa.
Baaritaanka ka dib
Baaritaankaan ma u baahno kontarool kale.
Waxa xiriirka
Waqtiga balanta hadii aadan baajinin waxaa laguu soo dirayaa ganaax. Hadii aad balanta baajineysid waa
in aad soo sheegtaa maalinta ka horeyso wixii ka horeeyo 12ka duhurnimo, adingoo xarunta ka
dalbanaayo adeega fadlan isoo wac.
Qaybta sawirka waxay leeyihiin adeega fadlan isoo wac waxaadna soo waceysaa telkaan. 040 153 3240.
Wax walibo oo ku saabsan baaritaanka iyo isku diyaarintiisa waxaad nasoo wici kartaa saacadahaan isniin
ilaa khamiis 7.30 – 16 sidoo kale jimcaha iyo maalimaha fasaxa waxaad nasoo waceysaa 7.30 –15.
Anagaa dib kuu soo waceyno isla maalintaas ama maalinta xigta oo maalimaha shaqada ah
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Magneettitutkimusten yleisohje
Ajanvaraus

.

.20

klo

:

__________________________________________

Tutkimuspaikka
Sisäänkäynti on uuden sairaalan pääovesta F1 klo 20 asti ja sen jälkeen F2 sisäänkäynnin kautta.
Ilmoittaudu viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa kuvantamisen tiloissa olevalla
ilmoittautumisautomaatilla Kela-kortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella.
Jätä korut ja arvoesineet kotiin.
Tutkimukseen valmistautuminen
Magneettikentän voimakkuuden takia magneettitutkimushuoneeseen ei voi mennä henkilö, jolla
on kehon sisällä metallia.
Ota tämä lomake mukaan tutkimukseen ja täytä kysely etukäteen.
Tutkimusta EIVÄT haittaa:
- nivelproteesit
- hammaspaikat ja -tuet
- sterilisaatioklipsit ja kierukka

Tutkimuksen ajaksi POISTETTAVAT:
- lääkelaastari
- verensokerimittari
- haavojen hopeasidokset ja -pasta
- painoliivi
- magneettiripset
- kuulolaitteet

Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Jos jonkin kysymyksen kohdalla vastauksesi on kyllä, ilmoita siitä
lähettäneeseen yksikköön tai magneettitutkimushuoneeseen puh. 040 153 3240.
Onko sinulla kehossasi:
Sydämentahdistin, hermostimulaattori tai sisäkorvaimplantti
Lääkeainepumppu (insuliinipumppu, kipupumppu jne.)
Keinotekoinen sydänläppä
Muita elektronisia implantteja tai poistetun implantin johtoja
Metalliproteeseja, leikkausklipsejä, sirpaleita, lävistyksiä
Onko sinulla ilmennyt häiritsevää ahtaan paikan kammoa

ei
ei
ei
ei
ei
ei

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

Mitä?_______________________________________________________________________
Magneettitutkimukseen tulevat naiset:
Oletko raskaana tai imetätkö vauvaa
ei
kyllä
(Kontrastiainetta erittyy vain vähäisessä määrin rintamaitoon, eikä imettämisessä tarvitse pitää
taukoa.)
Pituus ________ cm

Paino ________ kg

Nimi ___________________________________________________________
Henkilötunnus ___________________________________________________
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Ole syömättä ja juomatta 2 tuntia ennen tutkimusta. Ylävatsan tutkimuksessa ole syömättä ja
juomatta 4 tuntia ennen tutkimusta. Päivittäiset lääkärin määräämät lääkkeet saat ottaa pienen
nestemäärän kanssa. Ennen anestesiassa (nukutuksessa) tehtävää tutkimusta ole 6 tuntia
syömättä ja juomatta.
Kuulolaitteet, silmälasit, kello, korut, matkapuhelin, lävistykset, metalliesineet, pankki- ja
luottokortit sekä metallia sisältävät vaatteet riisut pukeutumistilaan. Hammasproteesit ja -tuet
otetaan pois pään ja kaulan alueen tutkimuksissa. Runsasta ehostusta ja hiuslakkaa sinun on
syytä välttää tullessasi pään alueen tutkimukseen.
Tutkimuksen aikana sinulla on mahdollisuus kuunnella radiota. Tutkimus kestää noin 15
minuutista 1 tuntiin riippuen tutkimuskohteesta.
Tutkimuksen kulku
Tutkimuksen aikana makaat selällään kuvauspöydällä, joka siirretään
magneettitutkimuslaitteeseen. Röntgenhoitaja poistuu huoneesta tutkimuksen ajaksi, mutta
saattaja voi tarvittaessa jäädä tutkimushuoneeseen. Saattajaa koskevat samat turvallisuusohjeet
kuin potilastakin. Röntgenhoitaja on tutkimuksen ajan viereisessä säätöhuoneessa, josta hänellä
on sinuun ääni- ja näköyhteys.
Tutkimuksen aikana kuulet voimakasta nakuttavaa ääntä, joka kestää useita minuutteja
kerrallaan, mutta et tunne mitään poikkeavaa voinnissasi. Tutkimuksen aikana sinun on tärkeää
pysyä liikkumatta ja noudattaa mahdollisesti annettuja hengitysohjeita, koska liike aiheuttaa kuviin
epätarkkuutta ja voi pitkittää tutkimusta.
Tutkimuksessa voidaan joskus käyttää kontrastiainetta. Se annetaan suonensisäisesti
kuvasarjojen välillä, jonka jälkeen tutkimusta jatketaan. Kontrastiaine poistuu elimistöstä virtsan
mukana.
Jälkitoimenpiteet
Tutkimus ei vaadi jälkitoimenpiteitä.
Yhteystiedot
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä
päivänä klo 12 mennessä lähettävän yksikön takaisinsoittonumeroon.
Tutkimukseen valmistautumiseen liittyvissä asioissa soittoaikamme on maanantai-perjantai klo
7.30–16 puh. 040 153 3240. Kuvantamisessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soitamme
sinulle takaisin samana päivänä tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Postiosoite
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite
Puhelin
Sotkamontie 13 Kuvantamisen
87300 Kajaani takaisinsoittojärjestelmä
040 153 3240

Internet

https://sote.kainuu.fi/palvelut/kuvantami
rontgenradiologia

