
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Czas trwania badania może się różnić w zależności od pacjenta, z uwagi na potrzebę podania środka kontrastowego 

czy wykonania dodatkowych sekwencji. Z tego powodu umówiona godzina rozpoczęcia badania może ulec 

opóźnieniu. 

 

 

 

 

 

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne, jednak ze względu na wykorzystywanie podczas badania 

pola magnetycznego istnieją pewne przeciwwskazania do jego wykonania.  

WZGLĘDNE BEZWZGLĘDNE 

▪ II i III trymestr ciąży 

▪ sztuczna zastawka serca 

▪ neurostymulator 

▪ pompa insulinowa i pompa do podawania leków 

▪ klipsy naczyniowe, chirurgiczne, stenty, spirale, 

filtry wewnątrznaczyniowe 

▪ implanty ortopedyczne i ortodontyczne 

▪ wkładka wewnątrzmaciczna 

▪ klaustrofobia 

▪ trwały makijaż, tatuaż 

▪ niemożność pozostania w bezruchu 

▪ I trymestr ciąży 

▪ rozrusznik serca (szczególnie starego typu) 

▪ defibrylator niekompatybilny z aparatem MR 

▪ implant ucha środkowego niekompatybilny  

z aparatem MR 

▪ opiłek lub odłamek w okolicy oka potwierdzony 

w badaniu rentgenowskim 

▪ klips ferromagnetyczny w mózgowiu 

 

 

 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?  

PRZECIWWSKAZANIA 

W przypadku planowanego podania 
środka kontrastowego oraz badań jamy 
brzusznej lub miednicy, na 8 godziny 
przed badaniem należy pozostać na 
czczo.

W przypadku badań jamy brzusznej 
i miednicy należy stosować Espumisan 
oraz dietę lekkostrawną 2 dni przed 
badaniem. 15 minut przed wyznaczoną 
godziną badania należy przyjąć środek 
spowalniający perystaltykę jelit 
(np. NO-SPA, Buscopan).

Nie ma potrzeby rozbierania się do 
badania pod warunkiem, że ubranie nie 
posiada żadnych elementów metalowych 
takich jak guziki, zamki, nity, zapięcia, 
paski, agrafki, zapinki, haftki, fiszbiny itp.

Osoby, które przyjmują na stałe leki, 
w dniu badania powinny je zażyć zgodnie 
z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Na badanie należy zgłosić się około 15 
minut przed wyznaczoną godziną badania 
w celu dopełnienia wszelkich formalności.

Do pomieszczenia z aparatem MR 
zabrania się wnoszenia urządzeń 
elektronicznych oraz elementów 
metalowych takich jak telefon, klucze, 
biżuteria, karty płatnicze, okulary, 
protezy zębowe, aparaty słuchowe, 
długopisy, zegarki itp.

Do badań z podaniem środka 
kontrastowego konieczne jest 
okazanie wyniku pomiaru stężenia 
kreatyniny we krwi, nie starszego 
niż 14 dni.

W przypadku badania okolicy głowy, 
do pracowni należy zgłosić się bez 
zastosowanego makijażu i lakieru do 
włosów, ponieważ kosmetyki mogą 
zawierać drobiny metali wpływające 
na jakość badania.



Na badanie należy przynieść dokumentację dotyczącą wszczepionych elementów. W przypadku braku 

dokumentacji, można uzyskać ją w jednostce, w której przeprowadzony był zabieg. 

Same Dobre Apteki Pharm spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako podmiot prowadzący Przychodnię, w której 

znajduje się Pracownia Rezonansu Magnetycznego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie 

przedmiotów oraz powikłania związane z obecnością metalowych elementów w ciele oraz wokół ciała pacjenta, 

jeżeli pacjent podczas wypełniania formularza oraz rozmowy z osobą wykonującą badanie zataił ich obecność. 

 

 

 

✓ Dokument tożsamości ze zdjęciem 

✓ Do badań z zastosowaniem środka kontrastowego, aktualny wynik pomiaru stężenia kreatyniny we krwi, nie 

starszy niż 14 dni 

✓ W przypadku wszczepionych implantów, pełną dokumentację medyczną z opisem zastosowanego implantu. 

✓ Wyniki poprzednich badań obrazowych (MR, USG, TK, RTG) okolicy ciała, która będzie poddana badaniu (opisy 

badań oraz płyty CD/DVD) 

✓ Komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych operacji i zabiegów, karty szpitalne, a w przypadku 

pacjentów onkologicznych także wynik badania histopatologicznego 

 

 
 

W naszej placówce istnieje możliwość towarzyszenia pacjentowi podczas trwania badania. Możliwość ta dotyczy 

rodzica lub opiekuna prawnego dziecka do lat 12, a także opiekuna osoby, której stan zdrowia wyraźnie 

uniemożliwia wykonanie badania bez obecności takiej osoby. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do wypełnienia 

formularza medycznego w celu wykluczenia przeciwwskazań, a także wyrażenia pisemnej zgody na wykonanie 

badania w jej obecności.  

 

 

 

 

Szczególną grupą naszych pacjentów są osoby z klaustrofobią, która sprawia, że przeprowadzenie badanie jest 

dużym wyzwaniem, a nierzadko staje się niemożliwe. 

 

PRZYCHODZIMY Z POMOCĄ! 

Nasz innowacyjny aparat posiada udogodnienia które pomagają zmniejszyć lęk i przeprowadzić badanie bez 

podawania środka znieczulającego. Co oferujemy? 

✓ Szeroką średnicę otworu gantry (70 cm), dzięki czemu pacjent czuje więcej przestrzeni, co zmniejsza jego lęk i 

złe samopoczucie 

✓ System Ambient Experience umożliwiający wybór koloru oświetlenia, rodzaju muzyki i obrazów wyświetlanych 

w tunelu aparatu MR, pozwalający przenieść się myślami z pracowni do wybranego przez siebie miejsca i na 

chwilę zapomnieć o trwającym badaniu 

✓ System informujący o postępie badania i czasie pozostałym do jego zakończenia 

CO NALEŻY ZABRAĆ NA BADANIE? 

OSOBA WSPÓŁTOWARZYSZĄCA 

KLAUSTROFOBIA 


