
Ważne informacje:

ul. Bankowa 5-7, 58-500 Jelenia Góra

Na 6 godzin przed badaniem należy 
pozostać na czczo

Do 2 godzin przed badaniem można 
pić płyny klarowne np. woda, herbata

Osoby, które przyjmują na stałe leki 
(przeciwpadaczkowe, przeciwaler-
giczne itp.) powinny je zażyć w dniu 
badania tak jak zwykle i popić 
niewielką ilością płynu - ok. 10 ml

Na badanie należy zgłosić się ok.
30 min. przed wyznaczoną godziną

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

 

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

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

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

Przygotowanie do badania
MR w znieczuleniu 

Pamiętaj! W dniu badania należy ze sobą zabrać:

.    Dokument tożsamości pacjenta i opiekuna, książeczkę zdrowia dziecka.

.    Pacjent lub jego opiekun powinien przynieść ze sobą wyniki wcześniejszych 
      badań - płyty i opisy, karty informacyjne leczenia szpitalnego itp.

.    W przypadku wszczepionych implantów należy dostarczyć dokumentację  
     medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do badań.

.    Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami
      ortopedycznymi, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych
     lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć   
      kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia
     wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału
     z jakiego został wykonany oraz powiadomić o powyższym personel pracowni.

Imię i nazwisko

BadanieTermin



Uwaga!

Pacjent lub jego opiekun zobowiązany jest udzielić szczegółowych odpowiedzi na 
zadawane przez lekarza anestezjologa pytania odnośnie stanu zdrowia i wywiadu 
chorobowego pacjenta. Zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy,
w szczególności godziny ostatniego posiłku, może skutkować powstaniem sytuacji 
zagrażającej zdrowiu lub życiu pacjenta. 

Każdy pacjent (bez względu na wiek) po znieczuleniu wymaga opieki osoby dorosłej, 
która zapewnia transport do miejsca zamieszkania. Nie zaleca się korzystania z komuni-
kacji publicznej. Wskazana jest podróż w pozycji siedzącej. Po znieczuleniu przez okres 
jednej doby bezwzględnie zakazuje się prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W przypadku występowania u pacjenta chorób przewlekłych (zaburzenia hormonalne, 
wady serca, astma, cukrzyca) może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych badań 
laboratoryjnych lub konsultacji specjalistycznych, o czym decyduje lekarz anestezjolog. 

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.

75 645 20 20
rejestracja@omegadiag.pl

Więcej informacji:
www.omegadiag.pl

Przeciwwskazania do badania:

Bezwzględne: 
.    rozrusznik serca
.    neurostymulatory
.    opiłki metalowe w gałce ocznej
.    implanty słuchowe
.    ciąża 
.    Pacjenci w trakcie infekcji górnych dróg oddechowych nie mogą być znieczulani. 
     Badanie w sedacji może być przeprowadzone minimum 14 dni po ustąpieniu infekcji.
.    W przypadku występowania u pacjenta chorób przewlekłych może zaistnieć 
      potrzeba  wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych lub konsultacji
     specjalistycznych, o czym decyduje lekarz anestezjolog. 

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

.    stabilizatory

.    druty i śruby


