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• Tag med ifyllt frågeformulär 

Uppgifterna på frågeformuläret måste vara helt aktuella. 
Ring MR-avdelningen 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-avdelningen. 
MR1 kulvert, och Rtg 2: Max vikt:150 kg, Max bredd: 60 cm 
Neuro-Rtg, MR2 kulvert Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm 
Akut-Rtg: Max vikt 200 kg, Max bredd: 70 cm 

 
• Externa pacemaker-elektroder skall tas bort. 

 
• Tempkateter kan sitta kvar vid MR Hjärna. Tas annars bort. 

 
• Agraffer ok, meddela MR. 

 
• Artärset kan användas vb. Ca 3m slang behövs. Använd 

övertrycksmanchett av plast. 
 

• Förbered extra uppsättning sprutpumpar med 
Trippellumenspiralslang (finns i förrådet) med ev 
trevägskoppling för bolusinjektion. 

 
• Patient skall ha långärmad skjorta (utan metallknappar) som 

skydd mot värmegenerande sladdar 
 

• Byt ut ventilatorslangarna. Skall vara av typen som är 
utdragbara med in- och utandningsslang. 

 
• Ta med extra EKG-plattor att använda på väg tillbaka. 

 
• Plastpeanger finns att ta med från THIVAs förråd, hänger 

bredvid transportövervakningen. 
. 

 
• Personal som ska med på MR-undersökning (även avlösande) 

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. Fyll i formulär för ”medföljande” om du måste vistas i 
MR-rummet 
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