Undersøgelse af knoglerne
Du skal have foretaget en undersøgelse af knoglerne,
en såkaldt knogle-skintigrafi.
Undersøgelsen viser, om der er forandringer i knoglerne og eventuelle sygdomme i leddene.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får lagt en plastikkanyle i armen
Du får lagt en plastikkanyle (venflon) i en blodåre i armen. Ubehaget kan sammenlignes med at få taget en
almindelig blodprøve.
Du får en indsprøjtning
Du får en indsprøjtning med en lille mængde radioaktivt stof i en blodåre i armen. Der er ingen bivirkninger
i forbindelse med den lille mængde radioaktivt stof i
indsprøjtningen.
Du skal vente i minimum 2 timer
Efter indsprøjtningen skal du vente i minimum 2 timer,
før du bliver skannet. Dette skyldes, at det radioaktive
sporstof skal have tid til at fordele sig. I ventetiden behøver du ikke opholde dig på afdelingen, men du skal
drikke minimum ½ liter væske. Du må gerne gå på toilettet i ventetiden.

Selve undersøgelsen
Umiddelbart inden skanningen skal du lade vandet,
da det er vigtigt, at din blære er tømt.
Under skanningen skal du ligge stille på ryggen på et
smalt leje. Selve skanningen varer mellem 10 og 45
minutter. Undersøgelsen varer i alt cirka 3-4 timer.
I visse tilfælde får du samtidig lavet en CT-skanning.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer
Hvis du er gravid eller ammer, bedes du kontakte afdelingen inden undersøgelsen, da dette kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Du får svar på undersøgelsen
Du får svar på undersøgelsen af den afdeling eller
den læge, som har henvist dig. Vi afsender svaret
herfra inden for 5 hverdage.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Nuklearmedicinsk Afdeling
Tlf. 97 66 55 00
Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 7.30 – 15.00
Fredag 7.30 – 14.30

Nuklearmedicinsk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk
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