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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Data badania

Godzina badania

Uwaga:
-należy zgłosić się 30 minut przed wyznaczoną godziną, pacjent
spóźniony nie zostanie przyjęty na badanie,
- w przypadku zapisu mailem oryginał skierowania należy dostarczyć w
ciągu 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym przypadku pacjent zostanie
skreślony z listy oczekujących.

1. Przychodząc na badanie pacjent powinien przynieść ze sobą:
- wyniki badania krwi określające poziom kreatyniny lub wskaźnik GFR (badania
ważne są 1 tydzień od dnia wykonania u pacjentów z ostrą chorobą, ostrym
pogorszeniem choroby przewlekłej lub w przypadku pacjentów hospitalizowanych,
u pozostałych pacjentów badania są ważne 3 miesiące.)
- dowód osobisty – pacjenta lub rodzica (jeśli osobą badaną jest osoba nieletnia).
2. Pacjent po przebytym zabiegu operacyjnym powinien przynieść wypis ze szpitala.
3. Należy przynieść ze sobą wyniki i zdjęcia z poprzednich badań związanych
badanym obszarem (o ile były wykonane).
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4. W momencie zgłoszenia się na badanie pacjent powinien poinformować lekarza
radiologa lub technika wykonującego badanie o ciąży, chorobach alergicznych lub
uczuleniu na radiologiczne środki kontrastowe.
5. Do pomieszczenia, w którym wykonywane jest badanie MR nie wolno wnosić: kluczy,
zegarków, kart magnetycznych, telefonów, spinek do włosów i innych metalowych
przedmiotów. Rzeczy osobiste są zamykane w szafce.
6. Pacjentki na badanie MR głowy powinny zgłaszać się bez makijażu i bez środków
utrwalających fryzurę (lakier, pianka, żel).
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego są
wszczepione u pacjenta urządzenia elektryczne i elektroniczne, niektóre implanty ślimakowe,
a w szczególności rozrusznik serca, neurostymulatory, metaliczne ciało w oku.
Względnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR jest pierwszy trymestr ciąży,
metalowe endoprotezy i inne endoprotezy i materiały ortopedyczne metalowe, druty, śruby
zespalające, stabilizatory, szwy i ciała obce w innej lokalizacji. W takim przypadku należy
przynieść zaświadczenie od lekarza, czy z wszczepionym metalem można wykonać badanie
MR. Przeciwwskazaniem względnym jest także klaustrofobia, rozległy tatuaż, zły stan
chorego.

