TÁJÉKOZTATÓ MR VIZSGÁLATRÓL
(Betegek és hozzá tartozói részére)
TISZTELT BETEGÜNK, ÜDVÖZÖLJÜK INTÉZETÜNKBEN!
Önt kezelőorvosa velünk történt megbeszélés alapján MR (mágneses rezonancia) vizsgálatra utalta
hozzánk. Az MR vizsgálat mágneses térben történik, nem jár sugárterheléssel. Az MR-nek nincsen az
emberi szervezetre kimutatott káros biológiai hatása. Ez egy olyan speciális vizsgálattípus, amelynek
révén igen sok információt nyerhetünk a vizsgált szervekről, jelentősen segítve ezzel az Ön kezelőorvosát
betegsége megállapításában és kezelése megszervezésében.
Intézetünk nagy betegforgalma miatt elképzelhető, hogy Önnek várakoznia kell.
A betegeket előjegyzés alapján, de nem érkezési sorrenden vizsgáljuk, mivel a sürgősségi esetek, súlyos
állapotú betegek soronkívüliséget élveznek.
FONTOS TUDNIVALÓK MR VIZSGÁLAT ELŐTT!
Tájékoztatjuk, hogy az MR vizsgálóban állandó a mágneses tér! Ezért kérjük vizsgálat előtt
figyelmesen olvassa el az MR tájékoztatónkat.
Az MR vizsgálat egy nagyon erős mágneses térben történik, mely veszélyes lehet és
kontraindikációt jelenthet olyan személyek számára, akik bizonyos fém, elektromos, mágnesezhető,
vagy mechanikai implantátummal, eszközzel, tárggyal rendelkeznek. Ilyen fém implantátumok pl.:
szívritmus-szabályozó, szív műbillentyű, beültetett defibrillátor, agyi aneurysma clip, egyéb
érklipp, műszem, beépített hallásjavító készülék, lövedék, sörét, fémszilánk, beépített ízületi
protézis, művégtag, ortopédiai fémanyag (csavar, lemez, szeg, drót).
Terhesség: Kérjük jelezze, ha terhes, vagy nem kizárt a terhesség lehetősége, mert ez kontraindikációt
jelenthet! Fontos tudni, hogy szoptató kismamák esetén az intravénás kontrasztanyag beadását követően
48 órán belül nem szoptathat!
Kontrasztanyag - gyógyszerérzékenység: Kérjük jelezze, ha már előzőleg kapott kontrasztanyagot és az
bármiféle kóros reakciót váltott ki Önnél. Továbbá, ha bármilyen gyógyszerre érzékeny, allergiás.
Vese - pajzsmirigy betegség: Kérjük jelezze, amennyiben ismert vesebeteg, vagy pajzsmirigy kezelés
alatt áll.
A kontrasztanyagot igénylő vizsgálatok előtt kérjük 3 órával már ne egyen, inni is csak szénsavmentes
vizet igyon. A natív jellegű vizsgálat előtt nyugodtan ehet-ihat.
I. VIZSGÁLAT ELŐTTI TEENDŐK
Fontos tudnia, hogy az Ön testén vagy ruháján lévő fémtárgyak zavarhatják az MR vizsgálatot és
balesetet is okozhatnak. Ezért, tegye le az összes fémtárgyat a kijelölt öltözőbe, mielőtt a PET/MR
vizsgálóba lép. Ilyenek: kulcs, bankkártya, fémpénz, telefon, hallókészülék, kivehető fogsor,
szemüveg, hajcsat nadrágszíj, ékszerek (test-piercinget), óra, fémdíszítésű, fémgombos, vagy
cipzáras ruha, melltartó. Kérjük, szigorúan tartsa be az MR vizsgálatra előkészítő radiográfus
utasításait.
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A betegségével összefüggő, előző vizsgálatainak eredményeit, leleteit, képeit kérjük adja át a
betegfelvételnél, ezzel a diagnosztikai munkánkat segíti. A vizsgálatot követően fénymásolás után
hiánytalanul visszaadják.
Bármilyen kérdése, kérése van, bizalommal forduljon hozzánk és készségesen állunk rendelkezésére
II. A VIZSGÁLAT MENETE
A vizsgálatra név szerint fogja szólítani a radiográfus. Kérjük, viselkedjen bizalommal iránta, hiszen a
vizsgálat során Vele fog kapcsolatot tartani és Ő fog segíteni.
Lényeges, hogy a vizsgálat során a radiográfus által beállított pozícióból ne mozduljon el, a mikrofonon
kapott utasításokat kérjük, pontosan tartsa be.
A vizsgálat időtartama, a vizsgálat típusától függően 15-45 perc, melynek során az MR berendezésben
hosszabb-rövidebb ideig egy alagútszerű gépben fekszik, amely során hangos zajt lehet hallani. A fejénél
lévő kamerával pedig nyomon követjük az Ön egész vizsgálatát.
Bármilyen problémát jelezhet felénk a kezébe adott jelzőpumpával és ha oka van rá, megszakíthatja a
vizsgálatot.
III. KONTRASZTANYAG ALKALMAZÁSA
A kontrasztanyag adása a vizsgált régiótól és a feltételezett betegségtől függ. Betegségének pontosabb
megállapítása érdekében szükségessé válhat kontrasztanyag vénába történő beadása, amely láthatóvá
tehet számos olyan elváltozást, amely egyébként a vizsgálat során nem ábrázolódhat.
A kontrasztanyag csekély veszéllyel jár, de kiválthat allergiás tüneteket. Ilyen pl. keserű, vagy fémes
ízérzés, átmeneti bőrviszketés. Igen ritka a súlyosabb reakció. Ezek elhárítására fel vagyunk készülve!
Amennyiben a fent leírt jelenségek bármelyikét észleli, kérjük, azonnal jelezze felénk, hogy segíteni
tudjunk!
IV. VIZSGÁLAT UTÁNI TEENDŐK
Tájékoztatást kap arról, hogy mi módon kapja meg Ön, vagy az Ön kezelőorvosa a vizsgálati eredményt
és leleteket. A vizsgálat eredményét Ön, vagy törvényes képviselője veheti át.
Ettől eltérő esetben meghatalmazást szükséges kitölteni, melynek átvétele után tudjuk kiadni a vizsgálati
eredményt.
Kérjük, hogy a leletet saját érdekében őrizze meg, és egy esetleges újabb vizsgálatnál hozza magával.
Köszönjük, hogy együttműködésével megkönnyítette és segítette munkánkat, melyet az Ön
gyógyulása érdekében végzünk!
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