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PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM 

1. W przypadku badania MR nie pić płynów i nie spożywać pokarmów na 2 godziny przed badaniem. 

2. Przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich 

działanie. 

3. Bezwzględnym przeciwskazaniem do wykonania badania są: wszczepione urządzenia elektryczne 

jak: defibrylator-kardiowerter lub stymulator/rozrusznik serca, neurostymulator, wszelkie 

metaliczne implanty wewnątrz ciała ulegające namagnesowaniu tj. odłamki, opiłki, klamry 

chirurgiczne, klipsy stosowane dawniej w medycynie. 

4. Obecnie stosowane implanty wykonane z tytanu oraz innych materiałów niemagnetycznych, nie 

stanowią przeciwskazań do wykonania badania, jednak pacjent powinien posiadać zaświadczenie 

lekarskie od specjalisty. 

5. Do badania należy  przystąpić w luźnym ubraniu, pozbawionym w szczególności metalowych 

elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec 

rozmagnesowaniu). 

6. Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego 

zewnętrznego oraz gumek i spinek do włosów – jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania. 

7. Pacjentom skierowanym na badania głowy i oczodołów zaleca się  rezygnację z wykonania makijażu 

oraz nieużywania lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metali, które mogą zafałszować 

wynik badania). 
 

NA BADANIE PROSIMY ZABRAĆ: 

1. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL; 

2. Aktualny poziom kreatyniny w surowicy krwi: 

a. wykonany w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek 

wskazujących na zaburzenia czynności nerek, 

b. wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób z dowodami/przesłankami 

wskazującymi zaburzenia czynności nerek. 

3. Pełną dokumentację medyczną w zakresie badanego obszaru ciała: USG, RTG, TK, MR                                                      

(opis+płyta/klisza), aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wypisy ze szpitala i wyniki histo-

patologiczne.   

4. W przypadku badania osoby poniżej 18 roku życia, będącej pod opieką innej osoby niż rodzice, 

pisemne upoważnienie dla tej osoby wystawione przez opiekuna prawnego.  

5. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający jej tożsamość,                           

w którym jest zapisany nr PESEL ( legitymacja szkolna/paszport/tymczasowy dowód osobisty). 

 

 

Termin badania 

    

Dzień Miesiąc Rok Godzina 

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 20-30 

minut wcześniej w celu wypełnienia 

ankiety medycznej przed badaniem. 

 


