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Potilasohjeet magneettiresonanssitutkimuksen (MRI) tekemiseksi 

 

Terveytesi täsmällisempää tutkimista varten on tehtävä MRI-tutkimus, joka suoritetaan AS 
Medicumissa I kerroksessa huoneessa 102. 

Mikä on MRI-tutkimus?  

MRI-tutkimuksessa saadaan kehosta kuvamalli vahvan magneettikentän avulla. Tutkimus on kivuton 
eikä se vaadi potilaalta erityisiä ennakkovalmisteluja. Tutkimuksen avulla saadaan havaittua useita 
sairauksia varhaisessa vaiheessa.  

Mitä tutkimuksen aikana tapahtuu?  

Tutkimuksen aikana sinun on maattava tutkimuspöydällä rauhallisesti ja liikkumatta. 
Radiologiateknikko asettaa sinut tutkimuspöydälle ja liikuttaa sen jälkeen pöytää MRI-laitteen 
keskelle. Koneen sisältö on kuin kaksi suurta tablettia, jotka ovat päistään avoimia. Tutkimus koostuu 
useista yksittäisistä mittauksista, joihin liittyy lyöviä ja takovia ääniä, jotka kestävät muutamasta 
sekunnista 12 minuuttiin. Tutkimus kestää 30−60 minuuttia lääketieteellisestä ongelmasta riippuen. 
Voit poistua heti tutkimuksen jälkeen. Radiologi arvioi kuvat ja lähettää vastauksen hoitavalle 
lääkärille.  

Tehdäänkö MRI-tutkimuksen aikana pistoksia?  

Useat sairaudet ovat nähtävissä MRI-kuvauksessa varjoainetta valtimoon ruiskuttamalla. Jos tutkimus 
vaatii varjoaineen pistämistä, asettaa röntgenhoitaja sinulle ennen tutkimusta tai tutkimuksen aikana 
verisuonikanyylin, jonka kautta varjoainetta pistetään. Käytettävät varjoaineet ovat yleensä hyvin 
siedettyjä, sivuvaikutuksia esiintyy harvoin eivätkä ne ole tavallisesti päänsärkyä vakavampia.  

Kuinka tutkimukseen valmistaudutaan?  

Koska MRI-tutkimuksessa käytetään vahvaa magneettia, ei tutkimushuoneeseen saa tuoda 
metalliesineitä tai -laitteita. Tutkimukseen valmistauduttaessa on noudatettava seuraavia suosituksia:  

 Pukeudu kevyesti niin, että vaatteet olisi helppo pukea ja riisua. Vaatteissa ei saa olla 
metallisia nappeja, vetoketjuja tai hakasia. 

 Korut: kaikki metalliset korut ja kellot on riisuttava pois. On myös poistettava kaikki 
hiuskiinnikkeet, -neulat tai -nauhat, jotka sisältävät metallia. 

 Mukaan ei saa ottaa lompakkoa, magneettijuovallisia kortteja, puukkoa, saksia tms. 

 Hius- ja kosmetiikka-aineet: älä käytä tutkimuspäivänä hiuslakkaa tai paljon meikkiä.  

 Tekohampaat on poistettava, mikäli mahdollista.  

 Lääkkeet ja ruokavalio: Voit jatkaa päivittäisten lääkkeiden nauttimista. Ruokavalio ei 
myöskään ole rajoitettu.  
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MRI-tutkimuksen vasta-aiheet 

 Sydäntahdistin (voi pysähtyä voimakkaassa magneettikentässä).  

 Metalli-implantit: nivelten proteesit, murtumien korjauslevyt, ruuvit, naulat, niitit ja metalliset 
vierasesineet. Myös magnetisoimaton metalli-implantti voi lämmetä. Metalliset vierasesineet 
voivat vahvan magneettikentän vuoksi liikkua ja vahingoittaa verisuonia, hermoja tms.  

 Klaustrofobia − suljetun tilan pelko.  

Täten vakuutan, että olen lukenut tämän asiakirjan ja ymmärtänyt sen sisällön täydellisesti. Olen 
tietoinen MRI-kuvauksen perusolemuksesta ja mahdollisista vaaroista. Mikäli se on 
lääketieteellisistä syistä tarpeen, suostun varjoaineen nauttimiseen.  

Olen ennen suostumukseni antamista saanut minua tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiini 
tähän toimenpiteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin ja komplikaatioihin liittyen.  

 

_________________________________________     ____________________________ 

(Potilaan tai hänen edustajansa nimi ja allekirjoitus)   (Päivämäärä, kellonaika)  
 


