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Hjärtmuskelperfusion SPET med låg dos DT i vila (PET 

med DT) 
 

I undersökningen utreds blodcirkulationen i 

hjärtmuskeln. 

Reservera cirka 3 timmar för 

undersökningen. 

Om du är gravid eller tror att du kan vara 

gravid, ring numret i 

ankomstinstruktionerna. Undersökningen 

utförs i regel inte vid graviditet. 

Före undersökning 

Ta dina läkemedel som vanligt. Ta med dig 

information om dina läkemedel och deras 

dosering. 

Konsumera ingen alkohol 1,5 dygn innan 

undersökningen. 

Undvik kraftig ansträngning dagen innan 

undersökningen. 

Drick inga drycker som innehåller 

uppiggande medel 12 timmar innan 

undersökningen, t.ex.: 

 kaffe 

 te 

 kakao 

 energidrycker 

 coladrycker 

 

Rök inte 4 timmar innan undersökningen. 

Ät ett normalt morgonmål eller en lätt lunch, 

till exempel en soppa eller sallad. 

 

Undersökning  

Undersökningen inleds med 15 – 30 minuters 

vila på avdelningen. Vid det du en kanyl i 

venen i armen. Via den får du en liten mängd 

radioaktiv spårsubstans. Efter 

administreringen av undersökningsmedlet, 1 

timmes vila innan undersökningen. 

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Du 

ligger på rygg med armarna sträckta ovanför 

huvudet. Bildtagning är smärtfri. 

Efter undersökning 

Du ska dricka mer än vanligt samt tömma 

urinblåsan ofta för att minska 

strålbelastningen.  

Amma inte på 4 timmar efter att du fått 

undersökningsämnet. Pumpa ut mjölken i 

slutet av avbrottet, och häll bort den. 

Efter att du har fått det radioaktiva 

undersökningsämnet ska du undvika att hålla 

barn i famnen eller någon annan långvarig 

nära kontakt under undersökningsdagen. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. Du 

får undersökningsresultaten av läkaren som 

vårdar dig. Om du inte vet hur du får 

resultaten, fråga polikliniken eller 

avdelningen som skickade dig till 

undersökningen. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. Om inte den reserverade 

undersökningen annulleras uppbärs en 

separat straffavgift. 
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