Undersøgelse for mulig infektion
Du skal have foretaget en undersøgelse for mulig infektion, en såkaldt leukocytskintigrafi.

Ved at skanne gentagne gange kan området med de
hvide blodlegemer vises. Der bliver foretaget CTskanning ved samtlige skanninger.

Undersøgelsen viser, hvor en mulig betændelse befinder sig i kroppen. Når man har en infektion, samler
de hvide blodlegemer sig i kroppen, der hvor infektionen er. Man kan derfor lokalisere en mulig infektion
ved at binde et radioaktivt stof til de hvide blodlegemer. Så kan man med skanningsbilleder se, hvor de
hvide blodlegemer og infektionen er.

For at vi kan lokalisere en mulig infektion, skal du
skannes 2-3 dage i træk. Den første dag kan undersøgelsen vare op til 8 timer. Den anden og eventuelt
tredje undersøgelsesdag varer undersøgelsen cirka 2
timer.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du skal have taget en blodprøve
Inden undersøgelsen får du taget en blodprøve. En
lille mængde radioaktivt sporstof bindes til de hvide
blodlegemer, som derefter bliver sprøjtet tilbage i
blodbanen. Det vil sige, at du får et stik i armen. Ubehaget kan sammenlignes med at få taget en blodprøve. Mængden af radioaktivt stof er så lille, at det
ikke giver bivirkninger. Hvis der er betændelse i kroppen, vil de hvide blodlegemer samle sig i det betændte område.
Selve undersøgelsen
Under undersøgelsen ligger du på et leje, mens forskellige dele af kroppen bliver skannet med et gammakamera.

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
Vi afsender svar herfra inden for 5 hverdage. Svaret
får du fra den afdeling eller den læge, som har henvist dig.

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
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