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IMAGISTICĂ PRIN REZONANȚĂ MAGNETICĂ
Nume

Prenume

CNP

Telefon

Inălțime

Greutate

Tip investigatie

Motivele prezentării
Intervenții chirurgicale
Antecedente Personale Patologice
Data ultimei menstruații
Observații

Dacă este cazul (RMN sân, RMN pelvis - femei), completați și următoarele informații :
Antecedente personale
fiziologice (prima
menstruație, regularitatea
ciclurilor, sarcini (număr),
avorturi spontane sau
provocate (număr și
cauze, menopauza)

Data ultimei menstruații: ……………………………………
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INFORMARE DESPRE INVESTIGAȚIA MRI
DECLARAȚIE DE ACORD
Stimate pacient,
Investigatia prin rezonanta magnetica (RMN) se efectueaza numai la recomandarea medicului specialist.
Înregistrarea
Va rugam sa aduceti cu dumneavoastra biletul de trimitere, fisa de solicitare, buletin/carte de identitate, dovada de
asigurare (cardul de sanatate).
Tuturor le solicitam sa aduca imaginile si rezultatele investigatiilor efectuate anterior. Daca aceste documente sunt la
medicul dvs. curant, va rugam sa i le cereti acestuia. Ne sunt extrem de utile in stabilirea unui diagnostic corect sau in
stabilirea unor posibile contraindicatii pentru examinare.
Investigația
In camera de investigatie exista un camp magnetic puternic. Din acest motiv daca aveti stimulator cardiac (pacemaker)
investigatia nu se poate efectua. Daca in urma unei operatii vi s-a implantat material metalic, va rugam sa ne prezentati un
document care atesta ca acel material metalic este “safe RM”, adica nu exista nici un risc in cazul intrarii in camp magnetic
puternic.
In cabinetul de investigatie este interzis accesul cu materiale metalice (monede, chei, bijuterii, etc.) sau cartele magnetice,
carduri bancare sau de telefon, telefoane mobile.
Investigatia nu provoaca dureri. Nu are efecte daunatoare asupra organismului (discutie particulara pentru femeile
insarcinate in cursul a primelor trei luni de sarcina). In functie de tipul de investigatie ea poate dura intre 20 si 90 de
minute. Va atragem atentia ca in timpul investigatiei trebuie sa stati pe masa aparatului nemiscat, in pozitia in care v-a
asezat asistenta. Daca nu suportati spatiul ingust al aparatului anuntati imediat asistenta.
In timpul investigației veti auzi zgomotul puternic al aparatului. De aceea nu va putem auzi daca vorbiti in timp ce se
scanează. In mana veti avea o pompita pe care o presati si atunci se intrerupe examinarea pentru a putea comunica cu
dumneavoastra.
Nu intrerupeti medicamentele prescrise decat daca doctorul dvs curant recomanda acest lucru.
In anumite cazuri este necesara administrarea intravenoasa a unei substante de contrast. In timpul administrarii substantei
de contrast pot aparea senzatii de greata sau vomă, mai ales daca ati mancat de curand/puteti simti caldura, aceasta fiind o
reactie normala. Daca aveti si alte simptome anuntati asistenta imediat. Substanta de contrast poate produce reactii
alergice, de aceea trebuie sa declarati daca ati mai avut accidente alergice.
In cursul injectarii intravenoase a substantei de contrast pacientul poate simti o durere suportabila in regiunea injectarii, care
este absolut normala. Pot aparea incidente precum imposibilitatea mentinerii liniei venoase (spargerea venei) moment care
trebuie semnalat de catre pacient prin reactii verbale sau gesturi (ridicarea piciorului) dar si de medicul examinator prin
urmarirea curbei de injectare. In acest caz se intrerupe investigatia si pacientul va primi ingrijirea specifica (punga cu
gheata).
Va atragem atentia ca, daca in 24 ore dupa administrarea substantei de contrast, observati simptome ca blinde, mancarime,
sufocare, respiratie greoaie, durere de cap, trebuie sa va adresati imediat medicului curant.
Nu se recomanda administrarea substantei de contrast la gravide.
Pentru efectuarea investigatiei si pentru eventuala administrare de contrast i.v. este necesar sa semnati o
declaratie de acord (in josul paginii).
Daca mai aveti intrebari despre investigatia RM, va rugam sa va adresati medicului sau asistentului care efectueaza
investigatia.
Nu ne asumam raspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate in incinta clinicilor Medima.
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Înainte de semnarea declarației de acord, va rugam sa cititi cu atentie următoarele întrebări și să răspundeți cu DA sau NU.
Asistat cardiorespirator?

DA ▢ NU ▢

Antecedente alergice?

DA ▢ NU ▢

Astm bronsic?

DA ▢ NU ▢

Crize epileptice?

DA ▢ NU ▢

Suspiciune de sarcina?

DA ▢ NU ▢

Suferiti de claustrofobie?

DA ▢ NU ▢

Clipuri chirurgicale, materiale metalice de sutura?

DA ▢ NU ▢

Valva cardiace, ventriculare?

DA ▢ NU ▢

Proteze auditive?

DA ▢ NU ▢

Dispozitive intrauterine?

DA ▢ NU ▢

Proteze articulare, materiale de osteosinteza?

DA ▢ NU ▢

Materiale stomatologice?

DA ▢ NU ▢

Alte proteze?

DA ▢ NU ▢

Meserii legate de prelucrarea metalelor?

DA ▢ NU ▢

Corpi straini intraocular?

DA ▢ NU ▢

Schije, gloante, obiecte metalice?

DA ▢ NU ▢

Cooperare previzibila

NORMALA ▢ DIFICILĂ ▢

Furnizare istoric medical

DA ▢ NU ▢

Subsemnata(ul) ……………………………………………………………………………… sunt de acord ca, la recomandarea medicului curant sa
efectuez investigatia RM. Daca pentru reusita investigatiei este necesar, sunt de acord sa mi se administreze substanta de
contrast, fiind informat despre efectele adverse ale acesteia.

Data

Semnătura pacientului/apartinatorului legal

