BADANIE REZONANSEM MAGNETYCZNYM
PRZYGOTOWANIE
1. 4 godziny przed badaniem nie spożywać posiłków, 2 godziny przed badaniem nie pić.
2. Każdy pacjent na badanie ma zgłosić się z wynikiem kreatyniny + eGFR /bez względu na rodzaj badanej części
ciała/ wynik ważny 7 dni
3. Leki przyjmowane na stałe zażyć w dniu badania o zwykłej porze /popić niewielką ilością płynu/.
4. Na badania MR miednicy, jamy brzusznej, gruczołu krokowego, wymagane jest dokładne
wypróżnienie.
5. Do badania należy się ubrać się w rzeczy pozbawione jakichkolwiek metalowych elementów,
wygodne, nie uciskające /badanie trwa od 30-60 min/. Przed badaniem należy zdjąć wszelkie
przedmioty zawierające metal /zegarek, biżuterię, paski/
7. Należy przynieść ze sobą wcześniejsze zdjęcia i wyniki TK, MR, RTG, USG oraz posiadaną inną
dokumentację medyczną (opinie lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego lub
ambulatoryjnego).
8. Osoby z wadą wzroku proszone są o zabranie ze sobą okularów– przed badaniem należy wypełnić ankietę.
9. Na badanie zgłosić się do rejestracji RTG 30 minut przed wyznaczonym czasem,
10. Pacjenci do badania powinni posiadać zatyczki do uszu /podczas badania jest hałas, stukanie/. Do kupienia
w aptece cena ok. 10-12 zł.
11. Czas badania nieznacznie może ulec zmianie.
12. Pacjent na badanie powinien się zgłosić z dowodem osobistym.

Informacje pod numerem telefonu

Uwaga!

82 54 31 582 lub

82 54 31 662

Pacjenci z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, po

wszczepieniu klipsów naczyniowych, po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych
zobowiązani są dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą
zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z
jakiego został wykonany.
Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem magnetycznym
rozrusznik serca, pompa insulinowa, wszczepiony aparat słuchowy, neurostymulatory, klipsy
metalowe wewnątrzczaszkowe, metaliczne ciało obce w oku.
Personel Pracowni powinien zostać poinformowany o ewentualnej klaustrofobii pacjenta (która może
uniemożliwić wykonanie badania).Uciążliwością metody jest konieczność przebywania pacjenta w
podłużnym i dość ciasnym pomieszczeniu przez cały czas trwania badania (30-60min). Czas badania
zależy od rodzaju badanego obszaru i patologii.
Podczas trwania badania pacjent musi pozostawać w bezruchu, dlatego ważne jest by pacjent ułożył
się wygodnie.

