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I-123 Nal scintigrafi, på patienter med tyreoideacancer

Har du några kommentarer?

Vi väntar med us minst 3 månader
"Vid Thyrogen inj. ges inga instruktioner om Mediciner.Alternativ till Thyrogen(när det 
ej ges)- Levaxin sätts ut 6 veckor innan undersökningen, samtidigt som Liothyronin 
sätts in. Remitterande läkare sköter detta.- Liothyronin ska sättas ut 2 veckor innan 
undersökningen, av ansvarig läkare på Nuklearmedicin. Detta sker via kallelsen. 
Patienten kan sedan börja ta sin Liothyronin på morgonen andra 
undersökningsdagen."
Thyrostatika 3-5 dagar innan
Vid Cordarone, kontaktas remittent som då tar beslut om det kan sättas ut.
Förberedelserna exklusive radiofarmaka-injektionen utförs av annan verksamhet på
Radiumhemmet.
Förberedelse förutom radiofarmakainjektion utförs i annan verksamhet
Alla förberedelser förutom radiofarmakainjektionen utförs av annan verksamhet
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Myocardscintigrafi i vila

Har du några kommentarer?

Choklad
Vi kör endagsprotokoll med undantag av väldigt överviktiga personer som 
kallas till 2 dagarsprotokoll så vi kallar aldrig patienterna bara till en vila. 
Men de patienter som gör ett 2 dagarsprotokoll sätter inte ut sina mediciner 
vid viloundersökningen.
Endast lätt frukost undersökningsdagen.
Endast lätt frukost undersökningsdagen.
Patienten ska ej röka och snusa 4 timmar före undersökning 
Te och choklad
"Annat.nikotin (rökning, snus) 2 tim före us."
Patienten får inte röka eller snusa 4 timmar före us.
"Vi gör mycket sällan enbart vila. Vi använder 1-dagsprotokoll med arbete 
först. Därmed blir svaret samma som för myokardscint i arbete."
Remitterande läkare bestämmer vilka läkemedel som ska sättas ut
vi utför ytterst sällan adenosinprovokationer el annan farmakologisk 
provokation.
Mat och dryck i 2 timmar.
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Myocardscintigrafi i arbete

Har du några kommentarer?

Om patienter som ska göra cyklande arbetsprov har druckit kaffe eller te, cyklar vi 
ändå. Däremot bokar vi ny tid för de patienter som gör samma sak och ska få
Rapiscan.
Kaffe, Coca cola, Energidrycker är 12 timmars uppehåll. Övriga mediciner förutom 
diabetesmediciner sätts också ut undersökningsdagen.
Patienten ska ej röka eller snusa 4 timmar innan undersökningen. 24 timmar innan us 
får patienten inte heller ta te, kakao, choklad.
Te och choklad 
Annat. koffeininehållande läkemedel
"Choklad och koffeinhaltiga läkemedel 24 tim före us.Annat: nikotin 2 tim före us."
Imdur sätts också ut 1 dygn före undersökningen
ingen nikotin 4 tummar före undersökningen
"För koffein har vi 12 tim uppehåll""Annat"" avses koffeininnehållande mediciner"
"Utsättning av Nitropreparat beror på om det är kort- eller långverkande. Utsättande 
av Beta-blockad diskuteras ofta med klinikern.  "
"Inga mediciner på us dagens morgon. (Inhalationsmediciner mot astma/KOL ska tas 
som vanligt).Om diabetiker får de ta medicin us dag"



Myocardscintigrafi i arbete

Har du några kommentarer?

Kaffe/Coca cola/energidryck/te får man ej dricka från kl 20:00 kvällen innan us.
Snusning och rökning bör undvikas.
"Te, 12 timmar före us.Choklad, 12 timmar före us."
Ovanstående seponeringar av hjärtmedicin gäller vid myokardscintigrafi med syfte på
primärdiagnostik. Vi sekundärdiagnostik sätts bara nitroprep ut.
Te och choklad, 12 timmar före us.
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Paratyreoideascintigrafi

Har du några kommentarer?

"Mediciner sätts eventuellt ut, om möjligt.Pga eventuell 
tyreoideabild för subtraktion"
"utsätter tyreoidealäkemedel jodkontrast etc om möjligt då
det kan bli en tyreoideascint för subtraktion.Annat: 
radiojodbehandling > 3 mån före us."
"Beror på hur bråttom det är att göra us.Thyreoidea bör ej 
vara jodblockerad."
"- Pågående medicinering:� Jodhaltiga hälsokostpreparat 
(alger, tång) Uppehåll 2 veckor. Levaxin/Euthyrox Oförändrad 
dos. Cordarone (notera, men sätt inte ut, kan ge dåligt 
upptag) Oförändrad dos"
2 månader
Vi kan inte se att det är fel att undertrycka tyreoidea.
Remittent/kirurg sätter in antiparathyreoidea efter att vi 
utfört undersökningen.
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Tyreoideascintigrafi

Har du några kommentarer?

Minst 3 månader
Ska notera om de har Cordarone.
"Tyreostatika: tacapsol 2 dygn, Tiotil 2 veckortyre.hormon levaxin 4 v, liothyronin 2 
v.kostråd för typ algpreparat, multivitamin etc.Samma regeler som för spårjodsprov 
då scint utförs för volymsbestämning.Om standardscintigrafi så kan ovanstående 
regler reduceras i olika grad."
"Beror på hur bråttom det är att göra us.Thyreoidea bör inte vara jodblockerad"
"- Pågående medicinering:� Kombinationen Thacapzol/Tiotil och Levaxin/Euthyrox 
Uppehåll 1 vecka� Enbart Thacapzol/Tiotil Uppehåll 1 vecka� Jodhaltiga 
hälsokostpreparat (alger, tång) Uppehåll 2 veckorLevaxin/Euthyrox (max.dos 100 μg 
/dag) Oförändrad dosLevaxin/Euthyrox (högre än ovanstående) 100 μg i 4 veckor�
Cordarone (notera, men sätt inte ut, kan ge dåligt upptag) Oförändrad dos"
Görs i princip endast i kombination med spårjod och då gäller kraven för den us.
Vid Cordarone, kontaktas remittent.
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Spårjodsprov

Har du några kommentarer?

Minst 3 månader
"Tyreostatika: tacapsol 2 dygn, Tiotil 2 veckortyre.hormon 
levaxin 4 v, liothyronin 2 v.kostråd för typ algpreparat, 
multivitamin etc.1-3 veckor"
Förberedelser görs av annan vårdinrättning-Onkologi
"Levaxin 2 v innanThacapzol 1 v innanTiotil 5 dagar innan"
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Njurscintigrafi Mag 3

Har du några kommentarer?

Ska notera om de har antibiotika
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Dopamintransporterscintigrafi (DaTSCAN)

Har du några kommentarer?

Patienten tar kontakt med Nuk.med om de äter dessa mediciner.  
Radiologen hos oss bestämmer vilka mediciner och hur länge innan 
de ska sättas ut.
Vi sätter ut Voxra 1 vecka innan us, Amfetamin 2 dgr och Fentermin, 
Mazinol ( aptitnedsättande naturläkemedel) 1 vecka innan us.
Buproprion, Amfetamin, Bensatropin, Mazindol, Fentermiin sätts ut 
också.
"Utsätter (bör) 7 dagar före 
us:SertralinMetylfenidatEfedrinMadofinilBupropion med dess olika
varianter."
Vilka mediciner som ska tas bort innan undersökningen bestäms av 
radiolog ihop med remitterande läkare. 
Ev utsättande av Zoloft och ev andra mediciner ska ske av 
inremitterande läkare
Kontakt med remittent i vissa fall.
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Binjuremärgscintigrafi (MIBG)

Har du några kommentarer?

Sällsynt undersökning, utsätter läkemedel enligt produktresumé om möjligt.
"ATG-grupperBlodtryckssänkande medel C08 2 dagar: Plendil, Isoptin1 dag: Adalat, 
Nimodipin15 dagar: Phenoxybenzamine/DibenzylineNarkotiska analgetika N02A 1 dag: 
Tiparol, NobliganNeuroleptika N05 15 dagar: Serdolect10 dagar: Zyprexa7 dagar: 
Leponex, Clozapin5 dagar: Risperdal2 dagar: ÖvrigaAntidepressiva N06AA, N06C, N06AB8 
dagar: Mirtazapin3 dagar: Edronax2 dagar: ÖvrigaUtsättning ett dygn före 
injektionsdagSympatikomimetika, koffein, kaffe N06BNäsdroppar 
R01ASlemhinneavsvällande R01BBronkdilaterande, adrenergika R03AHosthämmande 
R05DAntihistamin R06"
Ovanstående läkemedel kan påverka resultatet, men typen av läkemedel och den långa 
tiden de ska vara utsatta gör att det inte är lämpligt att vi som diagnostisk enhet sätter ut 
dem inför undersökningen. Behandlande läkare får avgöra om de skall sätta ut.  Däremot 
noterar vi i RIS vilka läkemedel patienten står på i samband med undersökningen.



Binjuremärgscintigrafi (MIBG)

Har du några kommentarer?

Vi har en lista med väldigt många läkemedel som ej får tas innan usg.
"Calciumblockare:nifedipin  Adalat®diltiazem  Cardizem® Coramil®verapamil Isoptin®
Verapamil® Övriga antihypertensiva/Cardivasculära:labetalol  Trandate®reserpin  --"



Gallsyremalabsorption (SeHCAT)

Vi har inga 
restriktioner

Svar från 14 sjukhus



Gallsyremalabsorption (SeHCAT)



Gallsyremalabsorption (SeHCAT)

Har du några kommentarer?

Annat - Fastande 6 timmar före undersökningen dag 1.
4 timmar fasta
Imodium och gallsyrainnehållande läkemedel sätts även ut under hela 
undersökningsveckan
Annat=Antacider
Lestide sätts ut 1 vecka innan
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FDG PET-CT med intravenös kontrast

Har du några kommentarer?

Om patienten står på Metformin och får kontrast ges information från oss 
att tidigast 48 timmar efter us så ska ett kreatininvärde tas på VC och om 
det är ok får patienten börja med Metformin igen.
metformin får tas på morgonen på undersökningsdagen  och sätts ut 2 
dagar efter undersökningen tills blodprover tas
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Blockering av sköldkörteln

Har du några kommentarer?

"Blockering av sköldkörtel till patienter under 40 år. MIBG medullär 
tyreoideacancer alla patienter"
"Vi kör MIBG hjärta och inte binjuremärgscintigrafi. När det gäller 
blockering vid datscan ges tabletterna 2 timmar innan injektion"
"För blockering av sköldkörteln vid 123I-MIBG Vid jodallergi används 
kaliumperklorat för blockering. Dos vuxen och barn över 12 år:  2 tabletter 
på kvällen dagen före injektion2 tabletter i samband med injektion2 
tabletter på morgonen dagen efter injektion"



Blockering av sköldkörteln



Blockering av sköldkörteln




