
Lumbal myelografi

1/2x

Læs mere om afdelingen på
Mail via e-Boks på www.ouh.dk/oderadio
Tlf. 65 41 21 55
Radiologisk Afdeling

Odense Universitetshospital

.

www.ouh.dk/radio
18.10.2016105183Materiale nr:

Røntgenundersøgelse af lændens nerverødder

Vælg farveTil patienter og pårørende

Du skal have foretaget en undersøgelse af
lænderyggens nerverødder (lumbal
myelografi). Nerverødderne kan ikke ses ved en
almindelig røntgenfotografering af
lænderyggen. Du skal derfor have indsprøjtet
kontraststof i rygmarvskanalen.
 
I siddende eller liggende stilling stikker lægen en
tynd kanyle gennem huden ud for de
nederste lænderyghvirvler og sprøjter
kontraststoffet ind. Kontraststoffet kan ikke
mærkes, og du tisser den ud i løbet af dagen.
Herefter tager radiografen røntgenbilleder.
 
Lægen ser straks på billederne og kan
vurdere, om du skal have foretaget en
CT-skanning af lænderyghvirvlerne med det
samme, mens der stadig er kontraststof i
rygmarvskanalen.
 
Varighed

Undersøgelsen varer 1-2 timer.
 
Forberedelse

Du må spise og drikke som normalt.
Hvis du tager medicin, må du tage dette som
sædvanligt.
 
Se den vigtige information om sukkersyge,
nyresygdom og blodfortyndende medicin
på næste side.
 
Efter undersøgelsen

Hvis du får foretaget undersøgelsen
ambulant, skal du regne med at opholde dig på
sengeafdelingen i et kort stykke tid.
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Resultat af undersøgelsen

Svaret på undersøgelsen sendes til den
henvisende afdeling eller læge, som vil
kontakte dig efterfølgende.
 
Sukkersyge - vigtig info

Hvis du er i tabletbehandling for din
sukkersyge, skal du gøre henvisende læge eller
afdeling opmærksom på det. Hvis tabletterne
indeholder Metformin, skal du have taget en
blodprøve før
røntgenundersøgelsen, for at undersøge om
dine nyrer fungerer tilfredsstillende. Det er
henvisende læge, der skal aftale dette med dig.
Kontakt den afdeling der har henvist dig til
røntgenundersøgelse (se i
indkaldelsesbrevet), hvis du tager tabletter med
Metformin, eller hvis du er i tvivl.
 
Nyresygdom - vigtig info

Hvis du har en kendt nyre- eller
urinvejssygdom, skal du kontakte
henvisende afdeling (se i
indkaldelsesbrevet), da du skal have taget en
blodprøve før undersøgelsen, for at
undersøge om dine nyrer fungerer
tilfredsstillende.
 
Blodfortyndende medicin - vigtig info

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du
kontakte henvisende afdeling (se i
indkaldelsesbrevet), da du muligvis skal have
taget en blodprøve inden
undersøgelsen og måske skal holde pause med
medicinen til efter undersøgelsen.
 

Bivirkninger

Nogle få patienter får hovedpine efter
undersøgelsen. Det kan du selv behandle med en
almindelig hovedpinetablet og ved at drikke
rigeligt.
 
Ved voldsom hovedpine og længerevarende
hovedpine skal du kontakte en læge.
I tidsrummet kl. 8.00 - 15.00 skal du
henvende dig til den afdeling, der har
henvist dig, og ellers til lægevagten.
 
Venlig hilsen
 
Radiologisk Afdeling,
Neuroradiologisk sektion
 
Tlf.: 65 41 21 50
mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00
fredag kl. 7.30 - 14.30
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