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Barn

Förbereds på dagbarnavdelningen (hydreras, PVK)

Positioneras på rygg i gammakameran, LEHR kollimator

Injektion av 99mTc-MAG3, utan bolus, samtidigt som 

bildtagningen startas

Dynamisk bildtagning i 20 minuter  ev. miktion beslut om 

diuretika behövs  om diuretika, ytterligare 20 minuters 

insamling  utvärdering där tid-aktivitetskurvor görs

En postmiktionsbild ska ingå i en komplett undersökning

Om mer än 50% av max aktivitet kvarstår i någon njure vid 20 min = furix



Vuxna

Hydrering,10 ml/kg kroppsvikt under 1 timme innan injektion

Injektion av 99mTc-MAG3, med bolus, samtidigt som den dynamiska 

bildtagningen startas

Positioneras på rygg i gammakameran, kudde under benen

LEHR kollimator

En postmiktionsbild ingår inte i undersökningen



Exempel på nuvarande 30 minuters protokoll för vuxna

Om någon njure har mer aktivitet kvar vid 7 minuter än 75% av 

maxvärdet anses furix behövas



Olika MAG3 serier 



Exempel på snabbkurva med de första 7 minuternas insamling

Om mer än 75% maximal aktivitet kvarstår i någon njure = furix ges



Hur kan vi veta att vår metod för att bestämma om 

diuretika behövs i undersökningen är bra?

320 undersökningar från förr, som vi kallar F+20, utförda mellan 

2013-2015

Omarbetade enligt nuvarande protokoll, som vi kallar F+10 med 

tröskelvärdet 75% för beslut om furix. 



Syfte

Syftet med studien var att validera vår metod genom att jämföra om 

de omarbetade undersökningarna skulle följa originalen i beslutet 

om furix ansågs behövas eller ej

Också om det satta tröskelvärdet på 75% är den bästa gränsen att 

använda för att ta beslut om furix redan efter 7 minuter in i 

undersökningen

Förr; om mer än 50 % av maxvärdet kvarstod efter 20 minuter i någon njure = furix gavs

Nu; om mer än 75 % av maxvärdet kvarstod efter 7 minuter i någon njure = furix anses 

behövas



Variable F+20 Reference F+10 Test

Examinations, n 320 320

Mean remaining activity 57 % (SD 31) 89 % (SD 14)

95 % Confidence interval 53.6–60.4 % 87.5–90.5 %

Range 8–100 % 46–100%

Median 55 % 97 %

1 Considered as needing diuretic, n 167 (52 %) 255 (80 %)

True positive examinations, n 167 (52 %)

False positive examinations, n 88 (28 %)

True negative examinations, n 65 (20 %)

False negative examinations, n 0 (0 %)

1 denotes the number of examinations with a higher remaining activity than the set threshold for diuretic decision 

for each method. The kidney with the highest amount of remaining activity left in each examination is the kidney 

which determine if diuretic was considered necessary in the renography

Table 1 Comparisons between examinations in F+20 and F+10.

Resultat

(Sensitivitet 1, specificitet 0.42 med tröskelvärdet 75 %) 



Är det satta tröskelvärdet det bästa att använda för beslut om furix?

Ett tröskelvärde på 94% med en sensitivitet på 0.92, specificitet på 0.84 och 

noggrannhetsvärde på 0.88.

(4 % falskt negativa undersökningar)



Fördelar nuvarande metod;

Nackdelar nuvarande metod;

Snabb undersökning (ev. lättare för patienten att genomföra 

undersökningen), fler patienter kan undersökas varje dag, enkelt för 

personalen att ta beslut om furix

Vi behöver göra en snabbkurva efter 7 minuter för att kunna ta ett 

beslut om furix och vårt tröskelvärde kanske behöver modifieras

Konklusion

Vår metod går bra att använda. Vi ger furix till några fler idag 

jämfört med förr men vi missar inte att ge furix i någon 

undersökning. 



Tack för mig!


