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Magneettitutkimukseen lähettäminen 

Magneettitutkimus (MK) on kivuton tutkimusmenetelmä, jolla saadaan tarkkoja kuvia ilman rönt-
gensäteilyä. Kuvaus tapahtuu molemmista päistään avonaisessa, tunnelimaisessa laitteessa. 
Laite pitää kuvatessaan kovaa ääntä, jota vaimennetaan kuulosuojaimin. Röntgenhoitaja suo-
rittaa tutkimuksen röntgenlääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimus kestää 20–60 minuuttia. 
Saattajan läsnäolo tutkimushuoneessa on mahdollinen.  

Tutkimuksen kiireellisyys 

Tutkimuksissa on kolme kiireellisyysluokkaa: ajanvaraus, muu kiireellinen ja päivystys. Päivys-
tystutkimuksista on syytä konsultoida magneetista kulloinkin vastaavaa radiologia.  

Ajanvaraus 

Ajanvaraus tehdään sairaalakohtaisten ohjeiden mukaisesti: Ajanvarausohjeet magneettitutki-
muksiin. Lähettävä yksikkö huolehtii potilaan informoinnista sekä toimittaa potilaalle potilasoh-
jeen, esitietolomakkeen ja saapumisohjeen.  

Potilasohjeet, esitietolomake ja saapumisohje 

Ajanvarauksen yhteydessä potilaalle annetaan esitietolomake, tutkimuskohtainen potilasohje 
sekä saapumisohje. Esitietolomake pitää olla täytettynä tutkimukseen tultaessa. Potilasohjeet 
esitietolomake ja saapumisohje ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 
Potilasohjeet ja esitietolomake suomeksi. 
Potilasohjeet ja esitietolomake ruotsiksi. 
Potilasohjeet ja esitietolomake englanniksi. 
 

Tutkimuksiin tarvittavat esivalmistelut löytyvät tutkimuskohtaisista potilasohjeista ja niitä on tär-
keää noudattaa tarkasti. Yhteystiedot yksikköön löytyvät saapumisohjeesta. 

Turvallisuus 

Nykytiedon valossa magneettikuvaus on turvallinen, mutta vaatii vierasesineiden suhteen eri-
tyistä tarkkaavaisuutta. Magneettiin sopimattomat vierasesineet saattavat liikkua tai kuumeta 
kuvauksen aikana. 
 
Lisätietoa aiheesta: Magneettiprosessin turvallisuusohjeita 
 

Potilaalta selvitettävä ja kirjattava lähetteeseen 

Kaikki mahdolliset vierasesineet kehon sisällä. 
Mahdollinen raskaus ja imetys. 

Ehdottomat kontraindikaatiot / magneettitutkimusta ei voi tehdä 

• Metalliset sirpaleet silmässä  

• Swan-Ganz – keuhkovaltimokatetrit  

• ARROW – epiduraalikatetrit (poistettava ennen kuvausta)  

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FAjanvarausohjeet
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FAjanvarausohjeet
http://www.hus.fi/sairaanhoito/kuvantaminen-ja-fysiologia/tietoa-tutkimuksista/Magneettikuvaus/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/bilddiagnostik-och-fysiologi/information-om-undersokningar/magnetundersokning/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/en/medical-care/medical-imaging-and-physiology/examinations/magnetic-resonance-imaging/Pages/default.aspx
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F2%5FTurvallisuus
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Mikäli potilaalla on sydämentahdistin 

Magneettikuvauksia tahdistinpotilaille voidaan tehdä Meilahdessa, Jorvissa tai lapsille Uudessa lasten-
sairaalassa seuraavin edellytyksin: 

• Potilaan sairauden tutkiminen tai hoito edellyttää magneettikuvausta, eivätkä muut kuvan-
tamismenetelmät sovellu potilaalle. 

• Kardiologi toteaa magneettikuvauksen potilaalle turvalliseksi ja huolehtii tahdistimen sää-
döistä. 

• Tutkimukset tehdään pääsääntöisesti virka-aikana. 

• Päivystystutkimuksia tehdään ainoastaan hätätilanteissa ja magneettikuvaus on ainoa so-
veltuva kuvantamismenetelmä potilaalle. 
 

Lisätietoa aiheesta:  
Tahdistinpotilaiden magneettikuvantaminen Meilahden sairaalassa 
Tahdistinpotilaiden magneettikuvantaminen Jorvin sairaalassa 
 

Vierasesineet, joiden kohdalla on oltava etukäteen yhteydessä tutkimuksen tekevään 
magneettiyksikköön 

• Neurostimulaattorit 

• Sydämentahdistimen johdot, mutta ei tahdistinta 

• Murtumien ulkoiset fiksaatiolaitteet 

• Aneurysmaklipsit 

• Sisäkorvaimplantit 

• Kallon sisäisen paineen mittarit 

• Shuntit 

• Luodit ja metallisirut 
 
Lisätietoa tietoa yllä mainituista, sekä muista mahdollista kontraindikaatioista löytyy Magneettikuvauk-
sen kontraindikaatiot -ohjeesta. 

Mikäli potilaalla on kehossaan vierasesineitä, on erittäin tärkeää selvittää niistä seu-
raavat tiedot ja kirjata ne lähetteeseen 

• Laitteen/implantin merkki ja malli-/tyyppinumero  

• Laitteen/implantin valmistaja 

• Missä ja milloin asennettu 

• Magneettishuntin asetuslukema 

Lisäksi huomioitavia seikkoja 

Tutkimusta voi haitata tai estää: 

• Ahtaanpaikankammo 

• Sekavuus / levottomuus / pakkoliikkeet 

• Kivuliaisuus 

• Korkea kuume 

• Obesiteetti:   

Hyvin kookkaiden potilaiden kohdalla on arvioitava magneettiputkeen mahtuminen. Kuvauslait-
teen putken halkaisija on 60–70 cm. Tarvittaessa potilas voi käydä etukäteen kokeilemassa lait-
teeseen menoa. 

Lisätietoa aiheesta: Magneettitutkimus suurikokoiselle potilaalle tai potilaalle jolla on ahtaanpai-
kankammo 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FTahdistinpotilaiden%20magneettikuvantaminen%20Meilahden%20sairaalassa%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FTahdistinpotilaiden%20magneettikuvantaminen%20Jorvin%20sairaalassa%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F2%5FTurvallisuus%2FMagneettikuvauksen%20kontraindikaatiot%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F2%5FTurvallisuus
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20omalle%20henkilkunnalle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F2%5FTurvallisuus%2FMagneettikuvauksen%20kontraindikaatiot%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20omalle%20henkilkunnalle%2F2%5FTurvallisuus
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FMagneettitutkimus%20suurikokoiselle%20potilaalle%20tai%20potilaalle%20jolla%20on%20ahtaanpaikankammo%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle
https://hussote.sharepoint.com/sites/10107/Ohjeet%20lhettvlle%20yksiklle/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle%2FMagneettitutkimus%20suurikokoiselle%20potilaalle%20tai%20potilaalle%20jolla%20on%20ahtaanpaikankammo%2Epdf&parent=%2Fsites%2F10107%2FOhjeet%20lhettvlle%20yksiklle
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Anestesiassa tehtävät tutkimukset 

Käytännöt vaihtelevat yksiköittäin ja aina on oltava yhteydessä tutkimuksen tekevään magneet-
tikuvausyksikköön. 

Kirjallisuutta 

Kuvantamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset, Säteilysuojelu 118  
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_fi.pdf 

 
 
Mikäli tarvitsette lisäohjeita, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä röntgenhenkilökun-
taan.  
 
 
Tämä ohje on HUS-internetissä: www.hus-kuvantaminen.fi > Ammattilaiselle > HUS-Kuvantaminen ammattilaiselle > Mag-
neettitutkimukset 

http://www.hus-kuvantaminen.fi/
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_fi.pdf
http://www.hus-kuvantaminen.fi/
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hus-kuvantaminen/Sivut/default.aspx

