
Ważne informacje:

ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra

Na 4 godziny przed badaniem nie 
należy jść oraz pić. W przypadku 
badania jamy brzusznej dodatkowo na 
4 dni przed badaniem należy przejść 
na dietę lekkostrawną i stosować 
ziołowe środki przeczyszcząjace

Na badanie należy zgłosić się, co 
najmniej 20 minut przed badaniem,
w celu wypełnienia ankiety medycznej

Na badanie należy przyjść w odzieży 
niezawierającej elementów metalo-
wych (guzików, nitów, zapięć, zamków 
błyskawicznych itp.). Twarz powinna 
być bez makijażu. Przed badaniem 
należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, 
aparat słuchowy, protezy zębowe

W przypadka badania z kontrastem, 
konieczne jest okazanie wyniku 
kreatyniny, nie starszego niż 7 dni
 

Do pomieszczenia z aparatem MR 
prosimy nie wnosić metalowych 
przedmiotów, a w szczególności 
telefonów komórkowych, kart 
kredytowych, zegarków lub 
innych urządzeń elektronicznych

W czasie trwania badania
(ok. 20-60 min.) należy pozostać 
nieruchomo w jednej pozycji

Osoby, które przyjmują na stałe leki 
powinny je zażyć tak jak zwykle

Pacjenci chorzy na astmę powinni 
zabrać ze sobą leki wziewne

Badaniu towarzyszy zwiększone 
natężenie hałasu. Dla większego 
komfortu, Pacjent otrzymuje 
słuchawki z systemem audio

Przygotowanie do badania
rezonansem magnetycznym (MR) 

Pamiętaj!       W dniu badania należy ze sobą zabrać:

.    dokument tożsamości/dowód osobisty 

.    wyniki wcześniejszych badań (płyty i opisy), karty informacyjne szpitalne
     oraz dotyczące zabiegów operacyjnych 

.    historię choroby zawierające informacje na temat aktualnego lub przebytego leczenia 

.    W przypadku wszczepionych implantów metalowych należy dostarczyć
     dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 
     badania. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, 
     klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są 
     zobowiązani dostarczyć do Pracowni MR pełną dokumentację medyczną
     z opisem zastosowanego implantu.

Imię i nazwisko

BadanieTermin



Uwaga!

Pacjenci z wszczepionymi rozrusznikami, implantami, endoprotezami oraz stymulatorami 
lub obecnością w ciele jakichkolwiek elementów metalowych lub nieznanego materiału 
obowiązani są poinformować o tym fakcie w trakcie rejestracji.

W przypadku stentów i bypassów kardiologicznych, badanie jest możliwe po
6 tygodniach od zabiegu.

Pacjenci z insuliną
Jeżeli Pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie:
.    przed godz. 12:00 - w dniu badania nie przyjmuje insuliny i powinien być na czczo
     (pije wodę)
.    po godz. 12:00 - o godz. 7:00 w dniu badania przyjmuje insulinę i powinien zjeść
     lekkie śniadanie (do godz. 8:00 rano)

UWAGA PO BADANIU 
Jeśli podany był kontrast - w okresie 24 godzin po badaniu należy wypić
w miarę możliwości więcej płynów obojętnych (1,5-2 litry wody niegazowanej). 

Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić dziecka piersią w ciągu najbliższych
24 godzin, a ściągnięty pokarm powinien być wydalony.

 

Przeciwwskazania do badania:

Bezwzględne: 
.    rozrusznik serca
.    neurostymulatory
.    opiłki metalowe w gałce ocznej
.    implanty słuchowe
.    ciąża I trymestr

Względne - wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia: 
.    metaliczne implanty ortopedyczne
.    sztuczna zastawka serca
.    klipsy naczyniowe
.    stabilizatory
.    druty i śruby

Przeciwwskazania nie obejmują:
.    pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki
.    kobiet w ciąży w II i III trymestrze (wymagane jest skierowanie od specjalisty)

75 645 20 20
rejestracja@omegadiag.pl

Więcej informacji:
www.omegadiag.pl


