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NA BADANIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO REJESTRACJI, CO NAJMNIEJ
15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM!
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Pracownia NIE będzie w stanie przyjąć Pacjentów spóźnionych. W takim
przypadku konieczne będzie wyznaczenie nowego terminu wizyty.
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PRZED BADANIEM:
• należy dostarczyć do placówki skierowanie w oryginale w terminie
do 14 dni od daty rejestracji;
• jeśli badanie ma być wykonane z dożylnym podaniem środka
kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 3 godziny przed
badaniem;
• jeśli pacjent ma problemy z poruszaniem się należy to wcześniej zgłosić
w rejestracji.
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Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą :
• aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny
30 dni);
• poprzednie wyniki badań obrazowych (opisy + płyty), laboratoryjnych,
wypisy ze szpitala dotyczące wszelkich przeprowadzonych zabiegów
operacyjnych;
• okulary do czytania (w razie potrzeby; na miejscu jest do wypełnienia
dokumentacja)
• dowód osobisty;
• osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym.
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Pacjenci po operacjach, w szczególności kardiologicznych, neurologicznych,
ortopedycznych i naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania
dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą
zastosowanego leczenia wraz z opisem ewentualnego implantu oraz
powiadomić o powyższym personel Pracowni. Decyzję o wykonaniu (lub
zaniechaniu) badania MR podejmie lekarz radiolog nadzorujący badanie.
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Przed wejściem do gabinetu rezonansu, należy pozostawić wszelkie
przedmioty metalowe i elektroniczne, karty magnetyczne, telefon, zegarek,
aparat słuchowy, biżuterię. Przedmioty elektroniczne w silnym polu
magnetycznym ulegną uszkodzeniu. Do badania prosimy o ubiór
niezawierający metalowych dodatków oraz niezakładanie biżuterii.
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Badanie wymaga przebywania w bezruchu i ograniczonej przestrzeni
przez około 30-60 minut.
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•

Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się
rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów
(kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować wynik).

•

Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się
rezygnację z wykonania makijażu oraz nie używania lakieru do włosów
(kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować wynik).

•

Przed badaniem należy zażyć przyjmowane na stałe leki, ponieważ
rezonans nie wpływa na ich działanie.
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metalowe „magnetyczne” ciała obce w tkankach pacjenta (np. stenty
i klipsy naczyniowe, klipsy po operacjach laparoskopowych lub odłamki
w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, stabilizacje ortopedyczne,
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tj.

rozrusznik

•

opiłki metali w gałkach ocznych;
klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych,
niedużych pomieszczeniach);
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świeży tatuaż lub makijaż permanentny.
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Pacjenci ważący powyżej 120kg proszeni są o niezwłoczny kontakt
z pracownią.
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