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MR skanning er smertefri og uden gener, men
meget støjende.

FORBEREDELSE
Der er ingen specielle forberedelser. Du kan spise og
drikke som vanligt, medmindre andet udtrykkeligt er
anført i indkaldelsesbrevet.
Din læge har sammen med din henvisning udfyldt et
såkaldt metalskema (kontrolskema) som danner grundlag for, om du kan MR skannes. Langt de fleste kan
MR skannes, men der er visse undtagelser:
•

Patienter med pacemaker eller anden
indopererede magnetiske metalgenstande, må ikke MR skannes.

•

Spor af eller efterladte metaremmedlegemer kan ligeledes være en hindring
(eks. metalsplinter i øjet).

•

Du må ikke veje over 120 kg.

•

Du skal kunne ligge stille på
undersøgelseslejet mindst en halv time.

•

Du må ikke være gravid i 0-3 måned.

•

Du må ikke lide af klaustrofobi (angst for
små lukkede rum). En beroligende pille
(fås ved henvendelse til din læge) kan dog
ofte afhjælpe dette problem.

Smykker og piercinger fjernes inden undersøgelsen,
og du bør undgå at være iført tøj, der indeholder
metaldele
MR - MAGNETISK RESONANS
En MR undersøgelse foregår i en meget stor magnet og
ved hjælp af anvendelse af magnetfelt og radiobølger
som opsamles af en antenne, skabes via en computer
det billede, som senere ligger til grund for radiologens
beskrivelse af undersøgelsen.
Undersøgelsen er fuldstændig smertefri og unden
gener, men meget støjende. Derfor vil du få udleveret
høreværn og/eller ørepropper.
Ved visse undersøgelser kan det være nødvendigt at
sprøjte kontraststof ind i en blodåre i albueleddet, for
at fremstille nogle vævstyper bedre i billedmaterialet.
Kontraststoffet er et grundstof ved navn Gadolinium,
der anvendes i så små mængder, at der meget sjældent opstår bivirkninger.
Kontraststoffet udskilles i løbet af nogle timer i
nyrerne og tisses ud. Hvis man er diabetiker eller på
anden vis er nyresyg, skal der foreligge en blodprøve
på nyrernes funktion (serum- kreatinin).
Kontraststoffet er ikke radioaktiv.
METAL
Smykker og piercinger fjernes inden undersøgelsen,
og du bør undgå at være iført tøj, der indeholder
metaldele. Vi råder over omklædningsrum, hvor
du kan lægge dine smykker og evt. efterlade klædningsstykker, der indeholder metal.
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