Velkommen til MR-undersøkelse

Undersøkelsen
MR gir god kontrastforskjell mellom de ulike vevstypene i
kroppen og best kontrastforskjell mellom sykt og friskt
vev. Ved MR benyttes ikke røntgenstråler.

Du skal ligge i et rørformet apparat som er godt opplyst,
ventilert og åpent i begge ender. Radiografen kan lett nås
ved å trykke på en alarmknapp.
Under opptak av bilder vil MR maskinen lage en del støy.
Du vil få et hørselvern som skal hjelpe til med å redusere
støyen.

Hvis du har behov for beroligende medisin før MR
undersøkelsen må du selv ta kontakt med fastlege som
kan vurdere om du skal få en resept.

Hvis du må ha med pårørende inn i MR rommet må de
fylle ut en sjekkliste og følge samme forberedelser som
deg.

Svar på undersøkelsen sendes til den som har henvist deg
til MR undersøkelse.

Forberedelser
Når du kommer til MR avdelingen får du tildelt en låsbar
garderobe, vi anbefaler likevel at du legger igjen flest
mulig verdisaker hjemme.
Du må skifte til sykehustøy (bukse og overdel) for å unngå
at metallgjenstander blir med inn på MR rommet.

Før MR undersøkelsen må du fjerne:
-

Klokke/smykker.
Hårspenner o.l.
Magnetiske øyevipper.
Høreapparat/briller.
Lommebok.
Nøkler.
Andre metallgjenstander.

Du må gi beskjed om du er/kan være gravid. Vi vil helst
unngå å gjøre MR undersøkelse av gravide.

Vær snill å fylle ut vedlagt sjekkliste og gi den til radiograf
før MR undersøkelsen starter. Hvis du har noe form for
metall i kroppen må du kontakte MR avdelingen for å
avklare om MR kan gjennomføres. Møter man opp til MR
timen uten å ha gitt beskjed om metall blir timen avlyst.

MR
Er en forkortelse for magnetisk resonans.
MR maskinen sender radiobølger inn i kroppen, som
sender signaler tilbake til antenner som ligger i MR
maskinen eller som ligger over området som undersøkes.
Dataene blir gjort om til snittbilde og gransket av
radiolog.
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