Badanie Rezonansem Magnetycznym
Badanie MR jest bezbolesne i trwa od 15 do 60 minut.
W czasie badania należy leżeć nieruchomo i spokojnie oddychać.
Głośny hałas który generuje aparat, jest normalną częścią pracy urządzenia.
Pacjent otrzymuje od nas słuchawki/zatyczki do uszu dla większego komfortu.

Badanie MR nie może być wykonane u Pacjentów:
• z metalicznym ciałem obcym w obrębie gałki ocznej
lub innych tkankach miękkich
• z wszczepionym elektrostymulatorem serca, wszystkimi
innymi biostymulatorami lub implantem słuchowym
• z założonymi klipsami naczyniowymi (zwłaszcza
aktywnymi magnetycznie)
• z wstawioną endoprotezą metalową z czynnego
magnetycznego materiału
• z obecnością w ciele innych metali (odłamków,
pocisków itp.) – wskazany jest kontakt lekarza
kierującego z pracownią rezonansu magnetycznego
• niewspółpracujących np. (chorzy nieprzytomni,
niespokojni, nie wykonujący poleceń, chorzy
z ruchami mimowolnymi, małe dzieci)
• ze świeżo wykonanym tatuażem lub makijażem
permanentnym (konieczne zachowanie odstępu
min. 2-3 miesięcy od zabiegu)

Nie zaleca się wykonywanie badań MR
w I trymestrze ciąży.

Przygotowanie do badania
Pacjent na badanie z kontrastem powinien
zgłosić się na czczo 4h przed badaniem.

Pacjent skierowany na badania z kontrastem, zobowiązany jest wykonać badanie
kreatyniny z krwi. Wynik badania jest
ważny na 7 dni przed badaniem.

Do pracowni należy zgłosić się 15 minut
przed badaniem – aby dopełnić formularz
w rejestracji.

Dzień przed badaniem ze środkiem kontrastowym oraz po badaniu należy pić
więcej płynów, by nawodnić organizm.

W przypadku badania głowy lub jej okolic
nie należy wykonywać makijażu i używać
lakieru do włosów.

Do badania należy założyć ubrania, które
nie zawierają dodatków metalowych
oraz nie zakładać biżuterii. Przedmioty te
mogą powodować zakłócenia w obrazie
uzyskiwanym podczas badania.

Przed wejściem do pomieszczenia,
w którym znajduje się rezonans magnetyczny, należy zostawić: zegarek, długopis, klucze, telefon komórkowy, karty
płatnicze lub ruchomą protezę dentystyczną oraz wszelkie akcesoria zawierające metalowe elementy.

Zabierz ze sobą:
• skierowanie w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych,
w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na badanie, prosimy o dostarczenie oryginału
skierowania (osobiście lub pocztą – listem poleconym) od lekarza.
Niedostarczenie skierowania = skreślenie Pacjenta z listy.

• dowód osobisty
• w przypadku przeprowadzonych wcześniejszych badań obrazowych – pełna dokumentacja
medyczna ( opis badań + płyta CD z nagranym badaniem RTG, USG, MR, TK)

• w przypadku badań z kontrastem – prosimy o dostarczenie wyników poziomu
kreatyniny z krwi.
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