Informacje dotyczące

obowiązkowego niespożywania posiłków i napojów przed zdjęciami z
zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MRI)
MRI (Magnetic Resonance Imaging) Scan
Fasting Required - Polish

Pacjent otrzymał od lekarza skierowanie na zabieg rezonansu magnetycznego.
Czym jest rezonans magnetyczny?
Podczas robienia zdjęć z zastosowaniem rezonansu magnetycznego wykorzystuje się silne pole
magnetyczne oraz komputer robiący obraz wnętrza ciała.
Przed rezonansem magnetycznym
Ze względu na własne bezpieczeństwo i w celu uniknięcia wyczerpującej podróży konieczne jest
wypełnienie załączonego kwestionariusza kontrolnego dotyczącego bezpieczeństwa podczas rezonansu
magnetycznego (MRI Safety Checklist Questionnaire). Prosimy o zabranie ze sobą wypełnionego
kwestionariusza. Pacjenci mający jakieś pytania na temat tego, czy mogą się poddać rezonansowi
magnetycznemu, powinni skontaktować się z oddziałem
(na ostatniej stronie znajdują się dane do kontaktu).
Rezonansu magnetycznego nie można przeprowadzić u osób z:
•

rozrusznikiem serca;

•

implantem ślimakowym (dousznym);

•

klipsami metalowymi na tętniakach mózgu;

•

odłamkami metalu w oku;

•

pewnymi metalowymi implantami.

Cukrzyca
Pacjenci cierpiący na cukrzycę powinni kontynuować przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami.
Pacjentki
Kobiety będące w ciąży lub ją podejrzewające powinny skontaktować się z oddziałem (na ostatniej
stronie znajdują się dane do kontaktu).
Pacjentki karmiące powinny skontaktować się z oddziałem, ponieważ konieczne może być wstrzyknięcie
środka kontrastującego (barwnika), co będzie oznaczało konieczność wstrzymania się po rezonansie
magnetycznym od karmienia piersią przez pewien czas, zwykle 24 godziny.
Czy muszę się jakoś przygotować?
Tak. Nie należy spożywać posiłków i napojów przez 4 godziny przed zabiegiem.
Możemy poprosić również pacjenta o przebranie się w koszulę szpitalną. Konieczne może także okazać się
zdjęcie protez zębowych, biżuterii, aparatów słuchowych i spinek oraz usunięcie makijażu.
Prosimy, aby na wizytę nie brać ze sobą żadnych cennych przedmiotów.

Jak wygląda zabieg?
Pacjenta poprosimy o położenie się na wygodnej kozetce, którą następnie wsuniemy w aparat. Pacjent
będzie musiał leżeć całkowicie nieruchomo.
Nie odczuje on żadnego dyskomfortu, jednak kiedy będą robione zdjęcia, może usłyszeć brzęczenie
lub stukanie, co jest całkowicie nieszkodliwe.
Technik-elektroradiolog obsługujący aparat będzie widział i słyszał pacjenta w trakcie przeprowadzania
zabiegu. Pacjent będzie miał do dyspozycji dzwonek, który może wcisnąć w przypadku problemów, aby
porozmawiać z technikiem.
Podczas zabiegu można słuchać muzyki.
Jak długo potrwa zabieg?
Robienie zdjęć może potrwać od 30 minut do 2 godzin.
Kiedy poznam wyniki?
Zdjęcia zostaną przeanalizowane przez radiologa (specjalistę), który prześle wyniki do osoby kierującej
pacjenta na zabieg. Osoba ta ustali wizytę i przekaże wyniki pacjentowi.
Inne pytania?
Można je zadać radiologowi w pracowni rezonansu magnetycznego przed robieniem zdjęcia lub w trakcie.
Umówiona wizyta
Pacjenci, którzy nie mogą zjawić się na umówioną wizytę, powinni możliwie najszybciej powiadomić
nas o tym, aby inni pacjenci mogli skorzystać z tego terminu.
Prosimy o punktualne stawienie się na wizytę.
Prosimy o telefon, jeśli będzie potrzebna porada.
Numer telefonu do centrum kontaktu
0141 347 8379
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