BADANIE METODĄ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Badanie MR nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. Ponieważ
jednak w Pracowni Rezonansu panuje silne pole magnetyczne, obowiązuje kilka istotnych
zasad dotyczących przebiegu badania. Przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem
MR zalecane jest poinformowanie personelu pracowni o obecności metalowych implantów
oraz wyjęcie wszystkich metalowych przedmiotów z kieszeni i włosów, jako że mogą one
zakłócić przebieg i wynik badania. Przed przystąpieniem do badania pacjent zostanie
poproszony o wypełnienie odpowiedniej ankiety. Jedną z omawianych kwestii będą
przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub inne problemy podczas
badania MR.

Przeciwskazania

bezwzględne

do

wykonania

badania

metodą

rezonansu

magnetycznego:
- stymulator serca lub wszczepiony defibrylator,
- implant ślimakowy ucha wewnętrznego,
Przeciwskazania względne do wykonania badania metodą rezonansu magnetycznego:
- sztuczna zastawka serca,
- ciąża ( szczególnie w I trymestrze) oraz karmienie piersią ( w przypadku badań
kontrastowych),
- klips z metalu ferromagnetycznego założony w celu uniknięcia krwawienia z tętniaka
śródczaszkowego,
- wszczepiona lub zewnętrzna pompa do podawania leku,

- metalowe ciała obce w pobliżu oka np. opiłki metalowe,
-

klipsy

naczyniowe,

staplery,

klipsy

chirurgiczne,

stenty,

spirale

lub

filtry

wewnątrznaczyniowe,
- proteza kończyny lub stawu, implanty ortpedyczne, śruby, druty, pręty, klipsy, płytki,
- makijaż trwały, tatuaż, wkładka domaciczna,
- klaustrofobia

Problem klaustrofobii.
Niektórzy pacjenci poddawani badaniu MR mogą czuć się ograniczeni lub zamknięci w
przestrzeni skanera. W naszej pracowni dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej
możemy wykonać część badań w ułożeniu bardziej komfortowym dla tego typu pacjentów,
czyli w pozycji stopami do gantry, tak iż głowa pacjenta pozostaje na zewnątrz aparatu.
Osoby cierpiące na to schorzenie czują się w tej pozycji zdecydowanie bezpiecznej i
zazwyczaj udaje się zrealizować badanie które w innych pracowniach było niemożliwe ze
względu na uczucie zamknięcia i niepokój. W bardzo rzadkich przypadkach zalecane jest
podanie środka uspokajającego w celu uniknięcia uczucia niepokój. W naszej pracowni
pozwalamy także na obecność osoby towarzyszącej w pomieszczeniu ze skanerem MR,
co także może uspokoić pacjenta.

Jeżeli pacjent jest odpowiednio przygotowany i wie, czego może się spodziewać podczas
badania, niemal zawsze przebiega ono bez zakłóceń. Personel medyczny naszej pracowni
służy Państwu pomocą i fachowa obsługą.

