Røntgenundersøgelse af hjerte og lunger
Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af
hjerte og lunger. Røntgenbillederne dannes ved, at et
røntgenapparat udsender røntgenstråler, som rammer en plade, der er placeret bag din krop. Herefter
kan en computer omdanne data fra pladen til et
sort/hvidt røntgenbillede af dine lunger.

Selve røntgenfotograferingen varer i alt 5-15 minutter.

Et røntgenbillede af hjerte og lunger er oftest tilstrækkeligt som led i et udredningsforløb. Kun i cirka 5 % af
tilfældene er det nødvendigt at supplere med en CTskanning.

Det er vigtigt, at så få personer som muligt er i undersøgelsesrummet, mens billederne bliver taget, da vi
jo bruger røntgenstråler. I de særlige tilfælde, hvor
ekstra personer opholder sig på stuen under røntgenfotograferingen, vil disse få blyforklæder på.

Hvis en CT-skanning er nødvendig, vil du inden for 12 hverdage blive ringet op af en sekretær fra Billeddiagnostisk Afsnit og få tilbudt denne undersøgelse.
Ved en CT-skanning af lungerne gives eventuelt kontrast i en blodåre, og derfor skal du muligvis have taget en blodprøve (nyretal) før undersøgelsen. Det får
du besked om, når vi ringer til dig. Skal du have taget
en blodprøve, sørger vi for, at både blodprøve og
skanning finder sted samme dag.

Små børn kan medbringe en forælder
Det er en god idé, at helt små børn har en forælder
eller pårørende med ind til undersøgelsen. Større
børn kan sagtens klare undersøgelsen alene.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Undlad metalgenstande på overkroppen
Før undersøgelsen – og allerhelst hjemmefra – skal
du fjerne alle metalgenstande fra overkroppen. Det
kan fx være smykker og piercinger.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Sæt langt hår op
Hvis du har langt hår, skal du sætte det op. Hårbånd
og hårspænder skal placeres oven på hovedet.

Du skal være afklædt på overkroppen under røntgenfotograferingen. Du står op under undersøgelsen,
men i særlige tilfælde kan du eventuelt skulle ligge eller sidde.

Ring til os, hvis du er gravid
Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte
os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

Undersøgelsen foregår ved, at vi placerer dig foran
en plade. Herefter indstiller vi røntgenapparatet med
henblik på at få de bedst mulige billeder. Vi røntgenfotograferer dine lunger i 2 vinkler. Lige før billedet
bliver taget, beder vi dig om at tage en dyb indånding
og holde vejret i få sekunder, mens vi tager billedet.
Det skal du gøre, for at dine lunger bliver udvidet,
hvilket giver os bedre mulighed for at lave en præcis
beskrivelse af dine lunger.

NÅR DU KOMMER HJEM
Hvis du er henvist af din egen læge, kan du ringe dertil og få svar efter 2 hverdage.
Hvis det er et ambulatorium på hospitalet, der har
henvist dig, vil du få svar per brev derfra – medmindre du har en anden aftale.

Det er vigtigt, at du står helt stille, mens du bliver
røntgenfotograferet. Ellers kan vi blive nødt til at røntgenfotografere igen.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Billeddiagnostisk Afsnit,
Thisted
Tlf. 97 65 04 83
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 12.00
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