
Information om undersøgelse med ultralyd   
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Det gælder dit helbred 

• Ultralydsscanning 

• Magnet-terapi 

• Rådgivning om sygdom og behandling. 

Vi tilbyder følgende: 

Undgå unødig sygdom 

Når vi bliver syge og evt. får smerter, alle aldre og ikke nødvendigvis kun som 

indtager vi ofte en del smertestillende ældre. 

medicin. Der er en tendens til, at vi forsøger 
Smerter er ofte kroppens signal om at få 

at løse ethvert problem med medicin og i 
hjælp. 

visse tilfælde kan medicinen have 
Alle kan få foretaget en scanningsundersø-bivirkninger, som belaster organismen og 
gelse på Klinik for Scanning.giver andre skader på længere sigt. 

Det er ikke nødvendigt med en henvisning Mange mennesker tager sundheden for 
fra lægen, da sygesikringen ikke yder givet, men man kan blive ramt af sygdom i 
tilskud. 



Kend din krops signaler 
- og kom sygdomme i forkøbet 

Kom sygdomme i forkøbet 

Det er vigtigt at forebygge sygdomme. 

Ultralydsscanning kan afsløre mange syg-
domme. Ultraldlydsscanning viser de indre, 
væskefyldte organer. 

En scanning er i stand til at afsløre forkalk-
ning i de større vener og kar, processer i 
kirtelsystemet, nyresten/grus, galdesten, 
skrumpelever, cyster, knuder, abnormite-
ter, misdannelser, fremmedlegemer, for-
størret milt m.m. 

Ultralydsscanningen udføres af en radio-
graf/sonograf (autoriseret ved Sundheds-
styrelsen), som har stor erfaring gennem
sit mangeårige virke inden for hospitals-
sektoren.

Ultralyd kan ikke anvendes til undersøgelse af arme, ben, knogler, ventrikel 
(mavesår) samt luftfyldte organer. 

Scanning af øjne, hjerne og hjerte kræver specialudstyr og kan kun udføres på 
et sygehus. 

Mange mennesker, som lider af hovedpine, svimmelhedsanfald eller hukommel-
sestab ønsker at få scannet hovedet, men det kan i mange tilfælde være andre 
organer, som er skyld i lidelsen. F.eks. kan svimmelhedsanfald skyldes en for-
kalkning eller forsnævring af hovedpulsåren. Hovedpine kan også skyldes infilt-
rationer i nakke og skulder eller lidelser i lever og nyrer. Derfor er en helkrops-
scanning en særdeles grundig undersøgelse, som kan hjælpe med til at afsløre 
sygdomme, inden de udvikler sig til noget alvorligt. 

Livskvalitet - tag selv vare på 
Din fremtid. 



• Skjoldbruskkirtel: Cyste, adenom, 
tumor, bevægelighed/indvækst i 
naboorganer, a. carrotis v. jugularis. 

• Leveren: Fokale processer, cyster og 
abscesser, tumor, obstruktion. 

• Galdeblære: Galdeslam-, grus-, sten, 
galdeblæreinflammation, tumor, cyste. 

• Bugspytkirtel: Diffus forstørrelse, 
ødemer, fibrose, forkalkning, sten, 
tumor, ductusdilatation, inflammation. 

• Milt: Størrelse, form, processor, 
lymfomer. 

• Nyrer: Størrelse, form, 
barenkymbræmme, sten, cyste, tumor, 
calvcexdilatation, pelvisdilatation, 
hydronefrose, misdannelser. 

• Testes (testikler): Mistanke om 
tumor, inflammatiion, ansamling. 

• Tarme: Tumor, ascites – forbehold for 
ekstraordinært meget luft. 

• Blære: Trabekelblære, inflammation, 
sten, tumor, absces. 

• Kar: Aorta, ektasi, aneurisme, større 
intraabdominale arterier, abnormiteter, 
vena cava, større vener, dimensioner, 
tromber, forkalkninger. 

• Gynækologi: Ovarier, form, størrelse, 
follikel, cyste, tumor, fibrom, 
inflammation, hæmaton, ekstrauterin 
graviditet, abortus imminens, tidlig 
graviditet, spiral. 

• Skulder og knæ: Større skader på 
sener. Væskeansamling (baker cyste). 

• Underekstremitet (hele benet): 
mistanke om vene trombose (DVT)
ansamlinger, forkalkninger. 

Hvad kan ultralydsscanning vise? 

Klinik for Scanning 



Telefon: 2621 9180 
 

Email: info@klinikforscanning.dk 

http//: www.klinikforscanning.dk 

Klinik for Scanning 
Herlev Bygade 40,  1. 

2730 Herlev 
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Vi foretager også måling af kole-

sterolindhold i blodet samt mag-

netterapi. Se vores hjemmeside 

www.klinikforscanning.dk for 

yderligere information. 

Patientforberedelse før scanningsundersøgelsen: 

• Du bedes faste 4 timer før 
undersøgelsen. 

• 1 time før mødetid, bedes Du 
drikke ½ liter væske. 

• Undlad at lade vandet 1 time 
før mødetid. 

 

 

 

 

Ring og aftal tid for en 
undersøgelse. 

Telefontid hverdage 
kl. 16:00 - 18:00 

på telefon 2621 9180 




