
Isabelle gör en DMSA-undersökning 



Stasband 
Nu besöker Isabelle sjukhuset 

för att göra en DMSA*-

undersökning. Här spänns 

stasbandet på armen för att 

sjuksköterskan ska kunna se 

blodkärlen tydligare innan 

bedövningsplåstret sätts på.  
 
 
 
 
 

*  Man sprutar in ett medel som gör att 

man på bilder kan se hur njuren fungerar.   



Emla 

Ett bedövningsplåster sätts på 

armvecket och sitter kvar 1-2 

timmar.  



Lekterapin 

Medan Isabelle väntar på att 

Emla-plåstret ska verka besöker 

hon Lekterapin där man kan 

skapa i verkstaden, leka och 

spela i lekrummet.  
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Stasband 

Stasbandet spänns på igen för 

att sjuksköterskan ska kunna se 

blodkärlen tydligare innan 

infartssättningen. 



Känna kärl 

Sjuksköterskan känner efter 

blodkärlen. 



Tvätta 

Precis innan nålsättningen 

tvättas armvecket.   



Infart 

Sjuksköterskan säger till Isabelle 

att armen nu får vara stilla då 

infarten sätts. Isabelle väljer att 

titta när den sätts i ett blodkärl. 

Kvar i armvecket är bara den 

tunna plastslangen.  

 



Plåster 

Sjuksköterskan sätter ett plåster 

på infarten för att hålla den på 

plats.  



Koksalt 

”Nu sprutar jag in rent vatten 

genom förlängningslangen”, 

säger sjuksköterskan och ler 

mot Isabelle. 



Bandage 
Isabelle hjälper sjuksköterskan att 

linda in infarten och 

förlängningsslangen i bandage. 

Nu är det dags för Isabelle att gå till 

Nuclearmedicin för att spruta in ett 

medel som gör att gammakameran kan 

ta bilder på njurarna inne i kroppen.  



Isotopmedel 

På avdelningen Nuclearmedicin 

sprutas isotopmedlet in genom 

förlängningsslangen. Det tar 

sedan tre timmar för medlet att 

komma ända ut i Isabelles 

njurar.  



Ta bort infart 

Efter att medlet sprutats in säger 

sjuksköterskan att infarten inte 

behövs längre och tar bort den.  



Plåster 

Då är Isabelle klar.  

"Är det redan färdigt?" frågar 

Isabelle.  

”Ja” svarar sjuksköterskan.  

Isabelle känner sig  både glad 

och stolt. 

Nu får Isabelle vänta i ca 3 

timmar så hon går till 

Lekterapin och pysslar i 

verkstaden.  

 



Nuclearmedicin 

Isabelle har nu skapat en stund 

på Lekterapin och går tillbaka 

till Nuclearmedicin. 

”Är det så här gammakameran 

ser ut?” undrar hon och tittar 

runt i salen.  



Film och 

gammakamera 
Isabelle får välja film innan hon 

lägger sig på britsen. Hon väljer 

att titta på Piff och Puff medan 

gammakameran tar bilder på 

hennes njurar. 



Färdigt 

Så här ser Isabelles njurar ut på 

datorn.  

 

”Wow! Vad häftigt”, säger 

Isabelle.  


