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Forberedelse til 
CT-scanning

capio.dk



OM UNDERSØGELSEN

Scanningen foretages, mens man ligger på 

et bevægeligt leje. Du kan forvente, at un-

dersøgelsen varer mellem 15 og 45 minut-

ter.

Det vil fremgå af indkaldelsesbrevet, om un-

dersøgelsen foretages med eller uden kon-

trast.

GRAVIDITET

Er du gravid, eller er der mulighed for, at du 

er gravid, er det vigtigt, at du informerer Ca-

pio inden undersøgelsen. Et foster er særlig 

følsomt over for røntgenstråler, og man skal 

nøje overveje vigtigheden af undersøgelsen 

i forhold til strålerisiko.

CT-SCANNING UDEN KONTRAST

Der er ingen umiddelbare forberedelser til 

denne type scanning. Man må både spise 

og drikke som vanligt før og efter scannin-

gen.

CT-SCANNING MED KONTRAST

Som en del af undersøgelsen vil det være 

nødvendigt at give kontrastvæske via en 

blodåre i armen. Forud for dette skal der ta-

ges en blodprøve, som måler nyrernes funk-

tion. Denne må højst være 7 dage gammel.

Det er henvisende læge, der skal sørge for 

at rekvirere blodprøven. 

Ved denne type scanning vil man også skul-

le faste 4 timer op til undersøgelsen.

Diabetes

Hvis du har diabetes, som behandles med 

metformin, er det vigtigt, at nyrefunktionen 

er kendt. Hvis denne er normal, er der ingen 

forholdsregler i forhold til fortsat at tage din 

medicin.

Hvis du er kendt med lav nyrefunktion, be-

des du kontakte os forud for undersøgelsen.

Bivirkninger
Kontrastvæsken udskilles via nyrer og urin-

veje. Nogle vil opleve bivirkninger i forbin-

delse med kontrastindgift, og det anbefales 

derfor at man observeres i 30 minutter på 

Capio efter undersøgelsen.

Du kan læse mere om kontraststoffer og bi-
virkninger på sundhed.dk.

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 

yderligere spørgsmål, er du altid velkom-

men til at ringe til os.

Aarhus: 8612 1186

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

aarhus@capio.dk

www.capio.dk

HVAD ER EN CT-SCANNING?

CT er en forkortelse af ”Computer Tomografi”, hvor man fremstiller billeder af kroppens væv og 
organer ved hjælp af røntgenstråler og en computer. 

 

CT-scanning udføres på vores CT-scanner i Capio Aarhus.
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