Ce trebuie să știi
despre investigația RMN
(Ghidul Pacientului)
Informații generale

Recomandări

Rezonanța magnetică nucleară (RMN)
este o tehnică imagistică non-invazivă,
extrem de utilă, care nu implică folosirea
razelor X. Aceasta se folosește pentru
a obține imagini detaliate ale corpului
cu scopul de a stabili un diagnostic precis.

Medicul specialist o să vă
transmită dacă substanța de
contrast este necesară.

Documente necesare

Să vă hidratați înainte de investigație
și să renunțați la băuturi pe bază
de cafeină sau care conțin
acid.

Actul de identitate
Dosarul cu examinările
radiologice precedente.
Recomandare scrisă, bilet de trimitere
de la medicul specialist.
După caz, prezentarea documentației
care să ateste compatibilitatea
dispozitivelor implantate metalice
cu aparatul RMN.

În timpul investigației...
Medicul se va alfa în camera post
procesare, acolo unde, va urmări cu
atenție tot procesul. Dacă aveți
nevoie de ajutor sau se întâmplă
ceva în timpul investigației, acesta
o să intervină instant.
În cadrul Medima aveți acces
la căști pentru evita disconfortul
creat de către sunetele aparatului

Dacă luați anumite medicamente
trebuie să întrerupeți tratamentul
pentru o zi.

Să vă prezentați cu 30 de minute
înainte în clinică pentru protocolul
de recepție.
Este interzis accesul cu obiecte
metalice în camera RMN-ului.
Să vă păstrați calmul și să evitați
miscările bruște pe parcursul
investigației.
În cazul în care vă aflați în timpul
sarcinii luați legătura cu medicul
specialist, iar acesta vă va oferi
toate informațiile necesare.
În anumite cazuri vi se poate cere
să nu mâncați cu un anumit număr
de ore înainte de investigație. Colegii
din cadrul Medima vă vor informa
cu privire la acest aspect.

Accesează link-ul pentru a afla mai mult:
https://bit.ly/2YBkgjW

Post investigație
Investigația durează în medie 45-60 de
minute, timp pe care îl vei petrece în
aparatul RMN.
Dacă se necesită substanță de contrast
aceasta va fi administrată de personalul
medical specializat.

La primirea rezultatelor
Medicul imagist o să analizeze
zona, iar dacă se necesită tratament,
se va lua legătura cu medicul specialist.
Dacă nu sunteți siguri de anumite
indicații, medicul imagist vă va
explica tot ce este necesar.

Filmul si CD-ul se vor primi în ziua
investigației, la scurt timp după ce
aceasta a fost finalizată.
Rezultatul medicului imagist
se va primi în 3-5 zile lucrătoare.
Se consumă 2L de apă dacă
a fost folosită substanța
de contrast.
În caz de urgențe majore
personalul medical
va interveni.

Când se repetă un RMN?
RMN-ul este cea mai sigură
și cea mai eficientă metodă
de a oferi o scanare în detaliu
a corpului. Aceasta nu folosește
raze X. Totuși, nu se poate repeta
la cererea pacientului, ci doar
cu recomandarea medicului atunci când:
Când se suspectează
că zona nu a fost analizată
corespunzător;
Când se necesită investigația altei
zone față de cea inițială.

Accesează link-ul pentru a afla mai mult:
https://bit.ly/2YBkgjW

