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Infektionsnäste isotopundersökning med märkta 
leukocyter (hela kroppen)

I undersökningen utreds om det förekommer 
inflammationshärdar i din kropp.  

I undersökningen ingår 2 besök som görs 
olika dagar. Den första dagen tar 
undersökningen cirka 5 – 6 timmar. Den 
följande dagen tar undersökningen cirka 1 
timme.  

Om du är gravid eller tror att du kan vara 
gravid, ring numret i 
ankomstinstruktionerna. Undersökningen 
utförs i regel inte vid graviditet. 

Före undersökning 

Ät och drick samt ta dina läkemedel som 
vanligt båda dagar. Ta med dig information 
om dina läkemedel och deras dosering.  

Det är möjligt att du måste lämna blodprov 
på laboratoriet innan undersökningen. 
Resultaten från blodproven får vara högst en 
vecka gamla. Du får anvisningar av din 
remitterande läkare. 

Undersökning 

Du får lämna ett nytt blodprov på 
undersökningsdagen. De vita blodkropparna 
(leukocyterna) avskiljs och till dem fästs 
radioaktiv spårsubstans. De vita 
blodkropparna injiceras tillbaka i din 
blodcirkulation. De vita blodkropparna går 
till inflammationshärdarna i din kropp. 
Härefter undersöks din kropp 2 gånger.  

Den första bildtagningen görs efter 30 
minuter och den andra bildtagningen görs 
inom 3 timmar från att de vita blodkropparna 
injicerades tillbaka i din blodcirkulation. 
Följande dag görs vid behov fler 
bildtagningar. 

Under bildtagningen skall du ligga på rygg på 
undersökningsbordet.  Bildtagning är 
smärtfri. 

Efter undersökning 

Du ska dricka mer än vanligt samt tömma 
urinblåsan ofta för att minska 
strålbelastningen.  

Efter att du har fått det radioaktiva 
undersökningsämnet ska du undvika att hålla 
barn i famnen eller någon annan långvarig 
nära kontakt under undersökningsdagen. 

Ammande mödrar bör ha 2 dygns avbrott i 
amningen efter undersökningen. All mjölk 
som pumpats ut under avbrottet hälls bort. 

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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