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Ajanvaraus magneettitutkimuksiin - Töölön sairaala 

GEREKKA 

Töölön sairaalan lähettävä yksikkö voi varata ajan Ortopedian ja Neurokirurgian lähettämiin 

selkärangan magneettitutkimuksiin sekä Neurokirurgian lähetteellä pään alueen tuumori- ja 

traumakontrolli kuvauksiin. Myös esim. koon puolesta raajamagneettiin sopimattomille 

polven magneettitutkimuksille voi varata ajan tämän ohjeen mukaan. 

Toimipiste: KUV LIIKKUVA MK 

Tunnus: HUS MK-REKKA  

Tiedustelut: magneetin osastonsihteeri 8.00–15.00 p. 87341 

AJANVARAUS 

 Jokaiselle pyydetylle tutkimukselle varataan oma aika. i.e. koko ranka (c, th, ls) = 3 x 30 

min. 

 Pyydä potilasta ilmoittautumaan tutkimukseen 15 minuuttia ennen annettua aikaa. 

 Myös ne polven magneettitutkimukset, jotka eivät sovellu esim. koon puolesta 

raajamagneettiin, voi varata tälle varauskirjalle. 

Anna potilaalle potilasohje, esitietolomake ja saapumisohje (internetissä). Niissä kerrotaan 

tutkimukseen valmistautuminen ja saapuminen. 

 Potilasohjeet ja esitietolomake suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (esitietolomake myös 

venäjäksi, ranskaksi, somaliaksi ja arabiaksi). 

 Saapumisohje: Meilahden kolmiosairaala, magneettitutkimus –liikkuva, ruotsiksi Mejlans 

torngelsjukhus, magnetundersökning - rörlig tai englanniksi Meilahti Triangle Hospital, 

MRI examination - mobile. 

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/02_ajanvaraus/index.html
https://www.hus.fi/hoidot-ja-tutkimukset/potilasohjeet-laboratoriot-ja-kuvantaminen
https://www.hus.fi/sv/behandlingar-och-undersokningar/patientanvisningar-laboratorier-och-bilddiagnostik
https://www.hus.fi/en/treatments-and-examinations/patient-instructions-laboratories-and-imaging
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Varaustyypin valinta 

Toiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että tutkimukset ohjautuvat varaustyyppiin, joka 

vastaa tutkimuksen kestoa. Ns. perustutkimuksen kesto on 30 min, tutkimus jossa käytetään 

tehosteainetta, vaatii 45 min i.e tuumorikontrollit. 

HUS MK-REKKA Kuvattava kohde Peräkkäisten 

aikojen lkm 

H01Ge 30 min 

 

Kaularanka / Rintaranka / Lanneranka  
Koko ranka  
SI-nivelet 
Lanneranka + SI-nivelet 
Pään traumakontrolli 

Polvi 

1 / alue 
3 
1 
2 
1 
1 

H02Ge 45min 

 

Pää tuumorikontrolli 
Ranka (c,th tai ls) + tehosteaine 

operaatiosta < 1v. tai kyseessä rangan 
tuumorikontrolli.  

Koko ranka/spinaalikanava tehoseaineella/natiivina 

1 
1  
 
 

2 

Rekkaan ei suoritella kuvattaviksi 

 Jos potilaalla epäillään tuumoria rangassa tai pään alueella (primaarikuvaus) 

 MRI+MRA tutkimukset  

 pää + funktionaalinen tutkimus 

 pää + kaulasuonet 

 pää + spektroskopia 

 pään perfuusiokuvaus 

Rekkamagneetin erityispiirteitä sekä tiloista johtuvia rajoituksia potilaiden suhteen 

Ota huomioon! Liikkuvan kuvantamisen magneettirekat eivät sovi 

liikuntarajoitteisille. 

 Laitteen magneettikenttä on 1,5 Teslaa. Rekkamagneetissa on voimassa samat 

kontraindikaatiot kuin muissakin magneeteissa (Intranet). Lähettävän yksikön tulee 

selvittää kontraindikaatiot (esim. sydämentahdistaja) etukäteen. 

 Huomioitavaa myös potilaan koko, putken halkaisija on tavanomainen 62 cm ja 

tutkimuspöydän painoraja 160 kg. (Kts. ohje Magneettitutkimus suurikokoiselle potilaalle 

tai potilaalle jolla on ahtaanpaikankammo). 

Jos tarvitset lisäohjeita, ota yhteyttä röntgenin henkilökuntaan. 

https://huslab.fi/diagnostiikka/
https://huslab.fi/radiologia/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/02_ajanvaraus/index.html
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/magneettitutkimukset/magneettitutkimus_suurikokoiselle_potilaalle_tai_potilaalle_jolla_on_ahtaanpaikankammo.pdf
https://huslab.fi/radiologia/02_tutkimukseen_lahettaminen_ajanvaraus_ja_esivalmistelu/magneettitutkimukset/magneettitutkimus_suurikokoiselle_potilaalle_tai_potilaalle_jolla_on_ahtaanpaikankammo.pdf

