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Indtast introtekst

Vælg farveTil patienter og pårørende

 
Formål
Formålet er at undersøge for kræft og betændelse i kroppen.
 
Forberedelse til undersøgelsen
Du skal faste i 6 timer inden undersøgelsen,
Du må kun drikke vand
Du må ikke tygge tyggegummi,
 
På undersøgelsesdagen bør du undgå fysisk anstrengelse.
Og du bedes venligst undgå at bære smykker.
 
Hvis du er under 30 år, bedes du møde en time før aftalt tid, idet du forud for undersøgelsen skal ligge
og hvile 1 time under et tæppe.
 
Blodprøver 
Da du skal have kontrast, har vi brug for en frisk blodprøve, som måler dine nyrers funktion. Hvis du har
normal nyrefunktion, skal blodprøven være taget inden for 3 måneder før undersøgelsen. Har du
nedsat nyrefunktion skal blodprøven tages tidligst 8 dage inden og senest 1 dag før undersøgelsen. Du
skal derfor få taget en blodprøve enten ved egen læge eller nærmeste sygehus.
 
Diabetes
Hvis du har ikke-insulinkrævende sukkersyge, skal du faste som beskrevet. Er du i behandling med
Metformin, bedes du holde pause med dette i 72 timer før undersøgelsen. Hvis du ikke er i
behandling med Metformin, skal du  tage din sukkersygemedicin om morgenen på
undersøgelsesdagen.
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Hvis du har insulinkrævende sukkersyge, skal du faste 4 timer før undersøgelsen. Husk derfor at spise
og tage din insulin senest 4 timer inden undersøgelsen. Derefter må du kun drikke vandI tvivlstilfælde
kan du kontakte afdelingen på telefon: 79 18 24 69 mellem 8 og 14 på hverdage.
 
Kemoterapi
Hvis du er i behandling med kemoterapi, skal der være gået mindst 14 dage siden sidste kur, med
mindre andet er aftalt.
I tvivlstilfælde kan du kontakte afdelingen på telefon; 79 18 24 69 mellem 8 og 14 på hverdage.
 
Medicin:
Al anden fast daglig medicin og især smertestillende må du gerne tage.
 
Undersøgelsen
Du får en indsprøjtning med et radioaktivt sporstof i armen, herefter skal der gå ca. 60 minutter inden
billedoptagelsen. Desuden gives ofte en indsprøjtning med et røntgenkontrastmiddel.
Under selve billedoptagelsen som varer ca. 30-40 minutter, er det uhyre vigtigt, at du ligger stille.
Efter undersøgelsen kan vi desværre ikke tilbyde mad.
 
Varighed
Hele undersøgelsen varer ca. 2-3 timer.
 


