Informații despre

Scanarea RMN (imagistică prin rezonanță magnetică)
MRI (Magnetic Resonance Imaging) Scan - Romanian
Aveți o trimitere de la medicul dvs. pentru a efectua o scanare RMN (imagistică prin rezonanță magnetică).

Ce este RMN?
Scanarea RMN utilizează un câmp magnetic puternic și un computer pentru a construi o imagine din interiorul
corpului.

Înainte de scanarea RMN
Pentru siguranța dvs. și pentru a nu irosi vizita la medic, este necesar să completați Chestionarul de
control al siguranței RMN alăturat. Vă rugăm să aduceți cu dvs. chestionarul completat. Dacă nu
sunteți sigur că scanarea RMN este potrivită pentru dvs., contactați departamentul (consultați detaliile
de contact de pe ultima pagină).
Nu puteți face o scanare RMN dacă aveți:
•

Stimulator cardiac

•

Implant cohlear (auditiv)

•

Clamă metalică pentru anevrism cerebral

•

Fragmente metalice în ochi

•

Unele implanturi mecanice.

Diabet
Dacă sunteți diabetic, vă rugăm să continuați să luați orice medicament ca de obicei.

Pacienții de sex feminin
Dacă sunteți însărcinată sau credeți că e posibil să fiți însărcinată, contactați departamentul (consultați detaliile
de contact de pe ultima pagină).
Dacă alăptați, vă rugăm să contactați departamentul, întrucât s-ar putea să aveți nevoie de injectarea unui
agent (substanță) de contrast, ceea ce înseamnă că nu veți putea alăpta pentru un timp după RMN, de obicei
24 de ore.

E nevoie să mă pregătesc?
Nu. Nu este nevoie de pregătire specială.
Puteți consuma alimente și băuturi în mod normal și puteți lua orice medicamente prescrise, în lipsa unor
indicații contrare ale medicului dvs.
S-ar putea să vă cerem să vă schimbați într-un halat de spital. S-ar putea să vă cerem să îndepărtați proteza,
bijuteriile, aparatul auditiv, agrafele de păr și machiajul ochilor.
Vă rugăm să nu veniți cu obiecte de valoare la scanare.

Ce se întâmplă în timpul scanării?
Vă vom ruga să vă întindeți pe o masă confortabilă, pe care o vom introduce apoi în magnet.
Vă vom cere să stați complet nemișcat(ă).
Nu veți simți niciun disconfort, însă în timpul scanării s-ar putea să auziți unele zgomote, cum ar fi un vâjâit
sau un ciocănit, care sunt complet inofensive.
Specialistul în radiografie care operează scanerul vă va putea vedea și auzi pe tot parcursul scanării. Veți
avea la dispoziție și o sonerie pe care o puteți utiliza dacă aveți probleme, iar specialistul în radiografie va
discuta cu dvs.

Puteți să aduceți un CD pe care să-l ascultați în timpul scanării.

Cât durează scanarea?
Scanarea poate dura între 30 de minute și 2 ore. Puteți pleca imediat după scanarea RMN.

Când voi afla rezultatele?
Un radiolog (medic specialist) va evalua scanările dvs. și va trimite rezultatele medicului care v-a recomandat
pentru testare. Acesta va face aranjamentele necesare pentru a vă transmite rezultatul.

Alte întrebări?
Adresați orice întrebări specialistului în radiografie din departamentul RMN, înaintea sau în timpul scanării.

Programarea dvs.
Dacă nu puteți respecta această programare, vă rugăm să ne anunțați cât mai devreme posibil – vă putem
reprograma și oferi programarea dvs. inițială unui alt pacient.
Vă rugăm să veniți la timp pentru scanare.
Sunați-ne dacă aveți nevoie de sfaturi.
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