Undersøgelse af nyrerne
Du skal have foretaget en undersøgelse af nyrerne,
en såkaldt renografi efter captopril-renografi.
Du har tidligere fået foretaget en captopril-renografi
(en undersøgelse af nyrerne ved forhøjet blodtryk).
Den undersøgelse kunne ikke udelukke, at dit forhøjede blodtryk skyldes nyrerne.
Undersøgelsen skal vise, om dine nyrer fungerer normalt, når du ikke får blodtryksænkende medicin.
Ved denne undersøgelse får du ikke blodtryksænkende medicin før skanningen.
Undersøgelsen er et led i at udelukke, at dit forhøjede
blodtryk skyldes forsnævring på de blodkar, der forsyner dine nyrer med blod.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får ikke blodtryksænkende medicin
Denne gang får du ikke blodtrykssænkende medicin
inden skanningen, da vi gerne vil vide, hvordan dine
nyrer fungerer, når du ikke får blodtrykssænkede medicin.
Selve undersøgelsen
Du ligger på ryggen på et smalt leje. Du får en indsprøjtning af en lille mængde radioaktivt stof i en
blodåre i armen. Ubehaget ved indsprøjtningen kan
sammenlignes med at få taget en blodprøve, og der
er ingen bivirkninger i forbindelse med den lille
mængde radioaktivt stof.
Det radioaktive stof føres med blodet til nyrerne, hvorfra det udskilles i urinen.
Dine nyrer bliver fotograferet i cirka 25 min.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Drik rigeligt
Af hensyn til resultatet af undersøgelsen er det vigtigt,
at du drikker rigeligt i døgnet op til undersøgelsen.
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.
Hold eventuelt pause med medicin
Den læge, der har henvist dig, vurderer, om du skal
holde pause med eventuel medicin. Hvis du skal
holde pause, får du besked af den pågældende læge.

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.

Undersøgelsen varer i alt cirka 1½ time. Du kan
eventuelt medbringe noget at læse i.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, 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
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