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En CT-scanning af nyrer og urinveje er en computer-
styret undersøgelse med røntgenstråler, hvor der laves 
tynde snitbilleder. 
 
Hvor skal jeg henvende mig? 
Benyt indgang 1 (Hovedindgang) fra Skovlyvej. 
Billeddiagnostisk afdeling ligger på plan 3. 
Henvend dig i receptionen ved sekretæren. 
 
Hvordan foregår undersøgelsen? 
 
 ● Du skal ligge på et leje, der bevæger sig ind gennem en cirkel- 
  formet åbning i scanneren, hvor man kan se ud til begge sider  
 ● Du skal ligge stille. 
 ● Du skal ligge fladt på ryggen. 
 ● Afhængig af, hvad lægen har bedt om at få undersøgt, vil du evt.  
  få jodkontrast i en blodåre.   
 ● Der vil være støj fra scanneren, mens undersøgelsen står på. 
 ● Vi betjener scanneren i et rum ved siden af undersøgelses-rummet, 
  hvorfra vi kan se og høre dig.  
 
Hvor lang tid varer undersøgelsen? 
Undersøgelsen varer 15 - 45 min. afhængig af, om du skal have 
kontrast. Har du fået kontrast i en blodåre, skal du forblive i afdelingen 
en halv time herefter. 
 
Hvordan gives kontrasten 
 
 ● Du får anlagt en venflon (lille plastrør i en blodåre), hvorigennem  
  kontrasten gives. 
 ● Kontrasten bliver givet i to omgange med 10 minutters mellemrum. 
 ● Kontrasten fordeler sig i blodkarrene og de indre organer, hvorved 
  vi kan skelne disse fra hinanden.  
 ● Kontrasten kan give en kortvarig varmefornemmelse i kroppen  
  samt en metalagtig smag i munden. Allergiske reaktioner er set,  
  men optræder yderst sjældent. Hvis du i den følgende uge oplever 
  gener, skal du kontakte din læge. 
 ● Efter at du har fået kontrast, bør du drikke rigeligt med væske det 
  næste døgn. 



Er der forberedelser til undersøgelsen? 
Ved undersøgelser med kontrast sprøjtet ind i blodåren skal du oplyse 
om:  
   ● allergi  
   ● du får medicin for sukkersyge 
   ● evt. blodprøve taget ved egen læge/ambulatorium –  
  se indkaldelsesbrev 
 
Hvad må jeg spise og drikke? 
På undersøgelsesdagen må du ikke spise 4 timer forud for undersøgelsen. 
Du må gerne indtage væske, dog ikke mælkeprodukter.  
 
Må jeg tage min daglige medicin? 
Ja, det må du gerne. 
 
Må jeg have ledsager med? 
Hvis det er nødvendigt at have ledsager med under selve scanningen, skal 
din ledsager bære blyforklæde under undersøgelsen. 
 
Hvis jeg er gravid? 
Er du gravid, kontakt henvisende læge / afdeling. 
 
Må jeg have smykker på? 
Smykker og andre metalgenstande skal være fjernet fra det område, du 
skal have scannet. 
 
Efter undersøgelsen 
Efter undersøgelsen ligger alle billeddata i scannerens computer. Disse 
billeddata bliver bearbejdet af en læge, hvorefter resultatet sendes til 
henvisende læge / afdeling. Da denne proces tager tid, betyder det, at 
du ikke får svar på undersøgelsen samme dag. 
 
Ved ændring af tiden / afbud 
Skal den tilbudte tid ændres, er det vigtigt, du ringer til  
Billeddiagnostisk afdeling på telefon 7842 0680, mandag - torsdag 
mellem kl. 11.00 - 12.00 
 
Skal undersøgelsen helt aflyses, hjælper du os ved at benytte anførte 
mailadresse: ranbdafun@rm.dk  
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Har du yderligere spørgsmål? 
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Billeddiagnostisk  
afdeling mandag - torsdag kl. 11.00 - 12.00 på tlf. 7842 06860.  


