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• Tag med ifyllt frågeformulär 

Uppgifterna på frågeformuläret måste vara helt aktuella. 
Ring MR-sektionen om någon fråga besvaras med JA. 

 
• Bedöm patientens vikt och mått 

Utrymmet i magnetkamerans tunnel är begränsat varför det kan bli 
problem med stora patienter. Vid tveksamhet ring MR-sektionen. 
MR-avd och Rtg 2: Max vikt: 150 kg, Max bredd: 60 cm 
Neuro-Rtg: Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm 

 
• Se till att patienten är fri från metallföremål 

och har MR-säkra kläder/filtar 
Till exempel inga smycken, inga tryckknappar. 

 
• Tag bort all utrustning/tillbehör som ej behövs, till exempel: 

Koppla bort ”onödiga” infusioner. Fråga ansvarig läkare. 
Om pumpen måste vara kvar används ”spiralslang” (7m). 
Koppla bort sondmaten. 
Tag bort befuktare (Fishel & Paykel) 

 
• Byt till MR-säkra tillbehör 

Byt övertrycksmanschett. Byt till icke armerad svalgtub. 
För övriga tillbehör, t.ex. tempkateter och tryckmätare, följ anvisningar 
på BFC:s MR-säkerhetssidor på intranätet. http://147.220.30.130/ 

 

• Se till att det finns personal med som kan 
använda övervakning och ventilator i MR-miljö. 
Vid akuta undersökningar, gå i förväg till MR-kameran och kontrollera 
ventilatorn, ställ in värden och sätt den i standbyläge. 
Ventilatorslangar skall vara av typen som är utdragbara (förlängs). 
Inför transporten, kontrollera att det finns minst 150 bar luft och syrgas i 
tuberna och tag med extra EKG-plattor att använda på väg tillbaka. 
OBS: Tuber eller annan egen utrustning får inte tas in i MR-rummet. 

 
• Personal som ska med på MR-undersökning skall vara MR-säker 

Alla lösa metallföremål, t.ex. pennor, namnbrickor, nycklar, hårklämmor 
tas av. Fickor töms på allt som kan innehålla metall. Klockor tas av. 
Medföljande personal skall ha genomgått utbildning i MR-säkerhet och 
i samband med detta fyllt i frågeformulär om implantat mm. 
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