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Ilmoitus poikkeavista tai epämiellyttävistä tuntemuksista mittauksen aikana 
 
Jos koehenkilö tunsi fMRI/MRI-mittauksen aikana jotain, joka oli epämiellyttävää, kivuliasta tai 
muuten vain asiaankuulumatonta ja yllättävää (esim. lämpenemistä, ihon kihelmöintiä, 
tunnottomuutta, huimausta tms.), täyttäkää tämä lomake soveltuvin kohdin ja toimittakaa se 
mahdollisimman pian AMI-keskuksen henkilökunnalle magneettitalon 2. kerrokseen. 
Tarvittaessa voitte antaa lisäselvityksiä erillisellä paperilla. 
 
Päivämäärä: Kellonaika: 

Koehenkilön tunnus: 

Käytössä ollut kuvauskela: 

Pulssisekvenssi: 

Koehenkilön kuvausasento (valitse oikea): selällään   mahallaan   vasemmalla/oikealla kyljellään 

TR: TE: FOV: Averages: 

Matriisikoko: Leikepaksuus: Leikeväli (spacing): Leikemäärä: 

Leikesuunta: Flip-kulma: Frequency-suunta: Rasvasaturaatio: 

Mittauksen kesto: Käytettiinkö kontrastiainetta: 

Muuta erityistä: 

Koehenkilön ikä: Sukupuoli: Paino: Pituus: 

 

Koehenkilön antama kuvaus tuntemuksista mahdollisimman yksityiskohtaisesti:  
       
       
       
       
       
       
        

Näkyikö MR-kuvissa mitään tavanomaisesta poikkeavaa (artefaktoja kuten raitoja, kirkkaita 
kohtia, kohinaa, geometrian vääristymistä, signaalikato tms. häiriöitä):   
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Loppuivatko tuntemukset mittauksen loputtua:     
       
       
       
        

Jäikö tuntemuksista mitään näkyvää jälkeä (esim. ihon punoitusta):   
       
       
       
        

Keskeyttikö koehenkilö mittauksen tuntemusten takia:    
       
        

Miten koehenkilö luokittelee tuntemuksen epämiellyttävyyden (asteikolla 1-10, missä 1 = ei 
lainkaan epämiellyttävää ja 10 = äärimmäisen epämiellyttävää):     
 
Miten koehenkilö luokittelee tuntemuksen kivuliaisuuden (asteikolla 1-10, missä 1 = ei lainkaan 
kivulias ja 10 = äärimmäisen kivulias)       
  
Muodostivatko koehenkilön jalat tai kädet suljetun silmukan:      
  
Oliko koehenkilön kehossa metallia (proteesit, klipsit, korut jne.), tatuointeja, meikkiä tai 
vastaavaa:         

Millainen oli koehenkilön vaatetus mittauksen aikana (haalari, pyjama, omia vaatteita jne.): 
       
       
       
       
        

Miten koehenkilön kuulo oli suojattu (korvatulpat, kuulosuojaimet jne.):   
       
       
       
        

Mitä stimuluslaitteistoa mittauksessa käytettiin:     
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Oliko koehenkilöön kytkettynä mitään johtoja, laitteita tai kaapeleita:    
       
       
       
        

Oliko käytössä mitään muita laitteita, jotka tai joiden johdot vietiin magneettiin:   
       
       
       
        

Oliko koehenkilön turvaseulontakaavakkeessa ‘kyllä’ tai ‘en osaa sanoa’ vastauksia missään 
kohdassa? Jos oli, niin missä kohdassa/kohdissa:     
       
       
       
        

Millainen oli koehenkilön vointi ja terveydentila ennen mittausta (oliko hänellä esim. nuhaa, 
kuumetta, huonovointisuutta, kipuja tms.):     
       
       
       
        

Muita kommentteja tai havaintoja:      
       
       
       
       
       
        
 
Päivämäärä: 
 
 

 

Vastuullisen 
tutkijan nimen 
selvennys: 

 

Vastuullisen 
tutkijan 
allekirjoitus: 

 

Yhteystiedot: 
 
 

 

 


