
BADANIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO

UWAGA !!!

DO KAŻDEGO BADANIA REZONANSU  MAGNETYCZNEGO PACJENT POWINIEN 
MIEĆ AKTUALNY (nie starszy niż 10 dni) POZIOM KREATYNINY W SUROWICY 

KRWI !!!

DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

• dokument tożsamości 

• dokumentację medyczną (poprzednie badania obrazowe – CD + opisy,  karty informacyjne 
itp.)

• aktualny wynik kreatyniny w surowicy krwi 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIE MIEDNICY MNIEJSZEJ:

• dzień przed badaniem należy zażyć 2 saszetki środka przeczyszczającego FORTRANS lub 
CITRO-FLEET

• przygotować środek przeczyszczający zgodnie z ulotką i zacząć pić o godz. 13:00 i 15:00

• od czasu zażycia środka przeczyszczającego stosować tylko dietę płynną- zaleca się pić 
dużo wody niegazowanej, co najmniej 1,5 litra

• nie opróżniać pęcherza moczowego bezpośrednio przed badaniem (pęcherz moczowy nie 
powinien być zupełnie pusty ani nadmiernie wypełniony)

•  przed badaniem można zażyć leki popijając je niewielką ilością wody niegazowanej

PRZYGOTOWANIE DO  BADAŃ : jama brzuszna, głowa, szyja, kręgosłup, twarzoczaszka, 
kończyny dolne i górne, piersi:

• w przeddzień badania  wypić co najmniej 1,5 litra niegazowanej wody 

• 2-3 godz. przed  badaniem  nie jeść i nie pić (do badania jamy brzusznej 5 godz.)

• przed badaniem można zażyć leki popijając je niewielką ilością wody niegazowanej

• do badania piersi należy dostarczyć poprzednie badania mammograficzne i usg piersi

BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM do wykonania badania MR jest obecność w 
ciele metalicznych elementów (np. rozrusznika serca, opiłków metalicznych w oku, wszczepionego 
aparatu słuchowego, klipsu na naczyniu wewnątrzczaszkowym z materiału z domieszką żelaza itp.)

DODATKOWE INFORMACJE

Należy ubrać się w miarę przewiewnie – ubiór powinien być z tkanin naturalnych. Nie są 
wskazane tkaniny bądź rajstopy z dużą domieszką lycry, ponieważ powodują zakłócenia i 
zniekształcenia obrazu.



Nie powinno się przychodzić w makijażu; jeżeli Pacjentki posiadają makijaż permanentny 
powinny poinformować o tym  technika obsługującego MR. Dwa tygodnie przed badaniem nie 
należy robić trwałej ondulacji; w dniu badania nie stosować lakieru do włosów.
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