DATA BADANIA
GODZINA BADANIA

Prosimy o zgłoszenie się na badanie 10 min wcześniej.
Pacjent zgłaszający się na badanie MR powinien przynieść ze sobą:
dowód osobisty,
poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis+płyty CD),
laboratoryjnych, wypisy ze szpitala,
ź osoby niepełnoletnie (z dokumentem tożsamości) zgłaszają się z rodzicem
lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu
uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim,
ź aktualny wynik poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób
z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek,
u osób zdrowych 14 dni) - przy badaniach z podaniem środka kontrastującego
ź
ź

Badanie MR bez podania środka kontrastującego:
Wykonanie badania nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania.
Przed badaniem MR z podaniem środka kontrastującego:
Należy nie jeść i nie pić przez dwie godziny.
Należy zmyć makijaż i nie stosować lakieru do włosów (MR głowy).
Przed badaniem MR jamy brzusznej lub/i miednicy mniejszej:
Dzień przed badaniem należy przyjąć 3x2 tabletki Espumisanu oraz 3x2
tabletki Buscopanu (leki dostępne bez recepty), wieczorem w przeddzień
badania lekkostrawna kolacja.
W dniu badania dwie godziny przed: 2 tabletki Espumisanu, 2 tabletki
Buscopanu , nie pić .
UWAGA: w dniu badania należy pozostawać na czczo. Jeśli badanie MR jamy
brzusznej lub/i miednicy mniejszej jest w godzinach popołudniowych, należy zjeść
lekki posiłek nie później niż 6-7 godzin przed badaniem.

PACJENCIE PAMIĘTAJ
DATA BADANIA - Pamiętaj aby odwołać wizytę, na której nie możesz się
zjawić.
ź GODZINA BADANIA - Jest godziną orientacyjną i w ciągu dnia może ulec
zmianie z przyczyn od nas niezależnych.
ź OPIS BADANIA - Wyniki badania MR muszą zostać zinterpretowane przez
specjalistę radiologa. Informacja o czasie oczekiwania na opis badania
jest orientacyjna, o aktualny czas oczekiwania na wynik należy dopytać w
rejestracji w dniu badania.
ź

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Przeciwwskazania bezwzględne
ź rozrusznik serca (szczególnie starszego typu)
ź pompa insulinowa
ź wszczepiony aparat słuchowy
ź neurostymulatory
ź klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
ź metaliczne ciało w oku
Przeciwwskazania względne
ź metalowe endoprotezy
ź szwy i ciała obce
ź antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna (jeśli jest wykonana z metalu)
ź sztuczna zastawka serca
ź protezy
ź klipsy naczyniowe
ź metaliczne implanty ortopedyczne: sztuczne stawy, druty, śruby,
stabilizatory
ź ciąża (kobiety w ciąży powinny poinformować lekarza radiologa o tym fakcie)
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