REZONANS MAGNETYCZNY przygotowanie do badania
Wykonanie badania rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania.

W dniu badania można spożyć lekki posiłek, ale nie później niż 2 godziny przed badaniem. Wyjątek stanowi
badanie MR cholangiografia, wówczas pacjent powinien pozostać w dniu badania na czczo. W celu dobrego
nawodnienia organizmu w przypadku badania z użyciem środka kontrastowego zalecane jest wypicie około
1 litra wody niegazowanej. Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki. Podczas badania
dobrze mieć na sobie luźne, wygodne ubranie pozbawione metalowych elementów.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE:
Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent
(szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), posiadanych endoprotezach, rozruszniku
serca, metalowych klipsach lub innych metalowych części w organizmie, a także klaustrofobii, alergii na
środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży.
Należy zdjąć zegarek, biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy. Do pracowni nie wolno wnosić
telefonów komórkowych i kart magnetycznych.

W trakcie badania: Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, w pozycji leżącej z koniecznością
pozostania w bezruchu przez cały czas jego trwania. Czas badania jest zależny od jego rodzaju i może wynosić
od ok. 30 minut do 1 godziny. W czasie badania pacjent powinien zgłaszać wystąpienie wszelkich nagłych
dolegliwości np. uczucia klaustrofobii.

Po badaniu: Podanie paramagnetycznych środków kontrastowych może niekiedy wywołać działania
niepożądane o różnym nasileniu: zawroty głowy, swędzenie, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach,
kołatanie serca. Wystąpienie jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast zgłosić personelowi.
Bezpośrednio po badaniu i w ciągu następnych 24 godzin zalecane jest picie dużej ilości wody, co ułatwi
szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego z moczem.

W dniu badania prosimy o zgłoszenie się do rejestracji 15 minut przed godziną badania
w celu wypełnienia ankiety przed badaniem MR
ZABIERZ ZE SOBĄ:

> skierowanie na badanie MR
> dokument tożsamości
> aktualne wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny) i.in.

> aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie
krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)

> dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia (jeżeli pacjent taką posiada) – np. wyniki badań
diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji
specjalistycznych

