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Isotopundersökning av lungventilation och -perfusion
I undersökningen utreds orsaken till andnöd
eller en möjlig blodpropp i lungan.
Reservera cirka 1 timme för undersökningen.
Om du är gravid eller tror att du kan vara
gravid, ring numret i ankomstanvisningen.
Undersökningen utförs i regel inte till
kvinnor som är gravida.

Före undersökningen
Du får äta och dricka normalt samt ta dina
läkemedel som vanligt. Ta med recept eller
information om dina läkemedel till
undersökningen.

Under undersökningen
I början andas du in undersökningsämnet via
en doseringsapparat. Den första
bildtagningen genomförs direkt därefter.
Bildtagningen tar cirka 20 minuter.
Efter den första bildtagningen får du en
venkanyl i armen och genom den injiceras en
liten mängd radioaktivt undersökningsämne i
blodcirkulationen. Den nya bildtagningen
genomförs direkt därefter och den tar cirka
10 minuter. Under bildtagningarna ligger du
på rygg och du måste vara orörlig.
Bildtagningarna är smärtfria.

Efter undersökningen
Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan
oftare än normalt efter undersökningen så att
det radioaktiva undersökningsämnet
försvinner från kroppen.
Efter att du har fått det radioaktiva
läkemedlet ska du undvika att hålla barn i
famnen eller någon annan långvarig nära
kontakt under undersökningsdagen.
Amma inte på ett dygn efter att
undersökningsmedlet har tilldelats. Om du
har mjölkat under pausen, häll mjölken i
avloppet.

Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.
Du får svaren från undersökningen av din
behandlande läkare. Kontakta den
behandlande enheten om du inte har en
mottagnings- eller telefontid.
Inga separata avgifter tillkommer för
undersökningen.
Avboka din tid om du får förhinder. Om du
inte avbokar kommer du att debiteras en
straffavgift.

Träder i kraft: 4.3.2021
Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti
Undersökning: 7120 Pt-KeuPerG Keuhkoperfuusion gammakuvaus (GD1CN), 7110 Pt-KeuVenG Keuhkoventilaation
gammakuvaus (GD1FN), 21170 Pt-KeuPV-G Keuhkojen perfuusion ja ventilaation gammakuvaus (GD1QN), 21883 Pt-KeuPQ
Keuhkoperfuusion SPET ja matala-annos TT (GD1CQ), 21884 Pt-KeuVQ Keuhkoventilaation SPET ja matala-annos TT (GD1FQ),
21882 Pt-KeuPVQ Keuhkojen perfuusion ja ventilaation SPET ja matala-annos TT.
Tunniste: 3334

