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Information till kunder inför beställning av
funktionsundersökning - Iohexol
Anvisning

Det är viktigt att patienten följer nedanstående anvisningar före och under
njurfunktionsunderssökningen (Iohexol). Detta för att undersökningen skall ge en
rättvisande bild av njurfunktionen.
Patientens vikt och ålder ska framgå före beställning av funktionsundersökning Iohexol.
Förberedande information till patienten:
• Iohexol-undersökning utförs inte på barn under 13 år eller på patienter som
väger under 40 kg. I dessa fall rekommenderas krom 51-EDTA clearance, vilket
utförs på Östra sjukhuset.
• Behöver INTE vara fastande.
• Ingen sjukhussäng finns att tillgå på Laboratoriemedicin.
• Får INTE ha genomgått någon annan undersökning där jodhaltigt kontrastmedel
förekommit (såsom datortomografi, scintigrafi, kärl- eller njurröntgen) tre dygnen
före denna undersökning. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan ännu längre
karenstid gälla.
• Får inte vara överkänslig mot jodhaltiga kontrastmedel. I dessa fall
rekommenderas krom 51-EDTA clearance och som utförs på Östra sjukhuset.
• Får inte ha feber (≥ 38 °C). I förkommande fall kontaktas personal (ring tfn 010453 27 18) och ingen undersökning med Iohexol utförs. Ny tid ges!
• Tidmätningen mellan provtagningarna förenklas om patienten medtar egen
klocka/telefon.
• Berätta för Laboratoriemedicins personal om eventuella andra
undersökningar/ingrepp/händelser som är inplanerade under denna pågående
funktionsundersökning

Riktlinjer under själva undersökningen:
• Patienten får INTE utföra fysiska ansträngningar så länge undersökningen varar
• Patienten får INTE samtidigt genomgå undersökning där jodhaltigt
kontrastmedel förekommer (se ovan)
• Patienten får endast inta två deciliter vätska per fyra timmar
• Vid kraftigt nedsatt njurfunktion eller vid onormal vätskeansamling är det ibland
nödvändigt att fördröja provtagningen (provtagning vid flera tider, ibland upp till
24 timmar) för att få en korrekt mätning av Iohexol.

Tveka inte att fråga oss på Laboratoriemedicin om något är oklart. Vi svarar gärna!
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