Røntgenundersøgelse af knogler
Du skal have foretaget en røntgenundersøgelse af en
eller flere af dine knogler.
Røntgenbillederne dannes ved, at et røntgenapparat
udsender røntgenstråler, som rammer en plade, der
er placeret bag den del af kroppen, der skal undersøges. Herefter kan en computer omdanne data fra pladen til et sort/hvidt røntgenbillede af den eller de
knogler, der skal undersøges.

ekstra personer opholder sig på stuen under røntgenfotograferingen, vil disse få blyforklæder på.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Undlad metalgenstande
Før undersøgelsen – og allerhelst hjemmefra – skal
du fjerne alle metalgenstande fra det område af kroppen, hvor du skal undersøges. Det kan fx være smykker, piercinger og ur.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du skal under røntgenfotograferingen være afklædt
på den del af kroppen, hvor du skal røntgenfotograferes.
Undersøgelsen foregår ved, at vi så nænsomt som
muligt placerer den kropsdel, du skal have undersøgt,
på eller foran en plade (detektor). Herefter indstiller vi
røntgenapparatet med henblik på at få de bedst mulige billeder. Hver knogle, der skal undersøges, bliver
fotograferet i minimum 2 vinkler.
Det er vigtigt, at du holder den kropsdel, der bliver undersøgt, helt i ro, mens du bliver røntgenfotograferet.
Ellers kan vi blive nødt til at røntgenfotografere igen.
Under røntgenfotograferingen står, ligger eller sidder
du. Det afhænger af, hvilken del af din krop der skal
undersøges.
Selve røntgenfotograferingen varer oftest i alt cirka 515 minutter. Enkelte undersøgelser kan dog vare
længere tid, og der kan også være ventetid.
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.
Det er vigtigt, at så få personer som muligt er i undersøgelsesrummet, mens billederne bliver taget, da vi
benytter røntgenstråler. I de særlige tilfælde, hvor

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.

NÅR DU KOMMER HJEM
Svar på undersøgelsen
Hvis du er henvist af din egen læge, kan du ringe dertil og få svar efter 5 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.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, 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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