PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
REZONANSEM MAGNETYCZNYM
GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

ZALECENIA:
Badania MR piersi wykonywane są najlepiej w I połowie cyklu.
Powinna być informacja o ew. HTZ lub antykoncepcji, informacje o przebytych biopsjach
oraz zabiegach w obrębie piersi oraz 6 miesięcy po zakończeniu radioterapii ( dotyczy
oceny naświetlanej piersi).
Konieczne jest dostarczenie wyniku badania biopsji, badań genetycznych, mammografii itp.
Czas trwania badania MR piersi wynosi 45-60 minut.

PRZYGOTOWANIE:
*W przypadku badania MR z podaniem środka kontrastowego zawierającego gadolin, w celu
dobrego nawodnienia organizmu, wskazane jest wypicie przed badaniem około 1 litra
płynów.
* W przypadku badania MR z podaniem środka kontrastowego – wymagany jest aktualny
wynik poziomu kreatyniny/eGFR we krwi (nie starszy niż 7 dni)
* W przypadku badania MR z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien być na
czczo lub 5 godzin po ostatnim, lekkim posiłku.
*Osoby przyjmujące na stałe leki, powinny je zażyć jak zwykle
* Prosimy o zgłoszenie się 30 min przed badaniem do rejestracji
* Badanie jest bezbolesne, chociaż może wywołać uczucie lekkiego dyskomfortu, w związku z koniecznością
pozostania przez kilkadziesiąt minut w jednej pozycji na brzuchu
* Do pomieszczenia a aparatem MR nie wnosimy biżuterii, aparatów słuchowych, protez zębowych, telefonów
komórkowych, kart kredytowych itp.

Przeciwwskazaniem do badania są:
• wszczepione urządzenia elektryczne, takie jak: defibrylator lub rozrusznik serca,
neurostymulator, implant ślimakowy
• metalowe ciała obce w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach
laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych,
płytki ortopedyczne, itp.)
• klaustrofobia (patologiczny lęk przed przebywaniem w zamkniętych, niedużych
pomieszczeniach)
• ponadto nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży
Do badania należy dostarczyć:
• czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z określeniem rodzaju badania, opatrzone
pieczątką jednostki kierującej, numerem międzynarodowej identyfikacji choroby tzw. kod
ICD, wpisanym rozpoznaniem lekarskim, opatrzone pieczątką i podpisem lekarza kierującego
na badanie,
• wypełnioną czytelnie ankietę pacjenta na badanie MR (do pobrania w rejestracji lub na
stronie internetowej), z podaniem co badanie obecne ma wyjaśnić,
• opisy wraz ze zdjęciami/ płytami CD/DVD wszystkich wcześniej wykonanych zdjęć MMG,
MR i USG oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia, dotyczącego piersi
• aktualny wynik poziomu kreatyniny, o którym mowa w PRZYGOTOWANIU
• u pacjentów z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi czy
po wszczepieniu klipsów naczyniowych po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych
należy obowiązkowo dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną
dotyczącą zastosowanego materiału z jakiego został wykonany oraz dopuszczeniu implantu
do badania w 1,5 T MR.
Wynikiem badania jest opis oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD.
Termin odbioru wyniku uzgadniany w Rejestracji Ogólnej.
Wynik można odebrać osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez Pacjenta.

