
Badanie MRI przeprowadzane jest w warun-
kach pola magnetycznego, nie jest obojêtne 
dla zdrowia i mo¿e byæ wykonane tylko na 
zlecenie lekarza - konieczne jest skierowanie 
na badanie zgodnie z obowi¹zuj¹cym 
wzorcem.

Na badanie pacjent musi byæ na czczo 
(minimum 5 godz. bez jedzenia i 3 godz. bez 
picia). Za¿ycie leków, które s¹ przyjmowane 
stale musi byæ dostosowane do godzin 
badania.

Nie zaleca siê badañ MRI w okresie ci¹¿y, 
zw³aszcza w pierwszym trymestrze. 

Na badanie MRI jamy brzusznej i miednicy 
ma³ej pacjent musi zg³osiæ siê na 1 godz. przed 
wyznaczonym terminem badania; na 
pozosta³e badania MRI na 30 min. Ze wzglêdu 
na mo¿liwe nieznane przeciwwskazania do 
badania MRI pacjent na to badanie musi byæ w 
pe³nym kontakcie. Pacjenci nieprzytomni lub w 
utrudnionym kontakcie nie mog¹ byæ badani 
w MRI ze wzglêdu na mo¿liwe zagro¿enie ¿ycia 
lub zdrowia pacjenta.

Badanie MRI nie mo¿e byæ wykonane 
(przeciwwskazania bezwzglêdne) u chorych z:

� wszczepionym elektrostymulatorem serca,
� wszczepionymi neurostymulatorami,
� klipsami naczyniowymi po operacjach 

têtniaków mózgu,
� implantem œlimakowym,
� metalicznym cia³em obcym w obrêbie ga³ki 

ocznej,
� okreœlonym rodzajem zastawek serca 

(wszystkie zastawki wymagaj¹ sprawdzenia) 
- dokumentacjê do wgl¹du musi dostarczyæ 
pacjent,
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� urz¹dzeniem aktywowanym magnetycznie,
� klaustrofobi¹.

Badania MRI mo¿na wykonaæ u pacjentów 
(przeciwwskazania wzglêdne) z wszczepio-
nymi:

� stentami w naczyniach wieñcowych i innych 
ni¿ wieñcowe po up³ywie 8 tygodni od 
wszczepienia,

� klipsami hemostatycznymi po up³ywie 
6 tygodni od operacji,

� implantami ortopedycznymi po up³ywie 
6 tygodni od operacji, wymagane jest 
dostarczenie do pracowni dokumentacji 
leczenia szpitalnego z okreœlonym typem 
zastosowanego implantu, dat¹ jego 
produkcji oraz materia³u z jakiego zosta³ 
wykonany,

� metalicznymi cia³ami obcymi w ciele 
pacjenta - indywidualne rozstrzyganie 
mo¿liwych powik³añ,

� wk³adkami domacicznymi,
� implantami dentystycznymi,
� implantami soczewek.

Badania MRI s¹ d³ugotrwa³e od 30 min do 
1 godz.

W œwietle obowi¹zuj¹cych wytycznych ESUR 
pacjent musi mieæ oznaczony aktualny 
(wa¿noœæ 30 dni) poziom e-GFR, poniewa¿ 
stosowane œrodki paramagnetyczne mog¹ 
wykazywaæ dzia³anie nefrotoksyczne i powo-
dowaæ zespó³ samoistnego w³óknienia, wiêc 
pacjent, na podstawie oznaczonego poziomu 
e-GFR, wymaga nastêpowych dzia³añ 
zmniejszaj¹cych te negatywne dzia³ania. 

Skierowanie musi byæ kompletnie wype³nione.


