PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 3T
IMIĘ I NAZWISKO: ................................................................................................... ..........................................................
WAGA (k g):

WZROST (cm):

PESEL:

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy o rzetelne odpowiedzi na poniższe pytania:
Czy miał(a) P an (i) wykonywa ne wcześniej badanie MR?

Nie

Ta k

Nie wiem

Czy miał(a) P an (i) wykonywa ne wcześniej badanie TK?

Nie

Tak

Nie wiem

stymu lato r serca?

Nie

Ta k

Nie wiem

n eurostym ulator?

Nie

Ta k

Nie wiem

im pla nt ślim ako wy?

Nie

Ta k

Nie wiem

pomp ę insulinową ?

Nie

Ta k

Nie wiem

jeżeli tak, to prosimy o dostarczenie do wglądu opisów i danych zapisanych na nośnikach (CD /D VD)

Czy posiada Pa n(i) wszczepiony:

Czy ma Pa n( i) w o rga nizmie zało żone operacyjn ie metaliczne elementy (m ateria ły orto pedyczn e , klipsy, szwy,
im pla nty, zastawki, pr ote zy naczyn iowe, itp .)?
Nie
Ta k
Nie wiem
jeżeli tak, prosimy o dostar czenie dokumentacji medycznej dotyczącej wszczepionych elementów (karta wypisowa ze szpitala, dane dotyczące bezpieczeństwa materiału
w polu magnetycznym).

Czy może Pan(i) mieć m etalow e opiłki w o ku/innej czę ści ciała?

Nie

Ta k

Nie wiem

Czy posiada Pa n(i) tatu aż bad an ej okolicy?

Nie

Ta k

Nie wiem

Czy przeb ył P an (i) operację bad anej części ciała ?

Nie

Ta k

Nie wiem

jeżeli tak, to jakie i kiedy? ........................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy obawia się Pan(i) p rzebywa nia w cia snych pomie szczeniach?

Nie

Ta k

Nie wiem

Czy jest Pan (i) uczulo ny(a ) na środki ko ntrastow e?

Nie

Ta k

Nie wiem

jeżeli tak, to na jakie i jakie występowały objawy reakcji uczuleniowej ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prosimy o podanie ch orób współistnie jących (w szczegó lno ści choró b nerek, serca, cukrzycę , chorób infe kcyjnych):
................................................................................................... .............................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Czy jest Pan i w ciąży?

Nie

Tak

jeżeli tak, proszę podać miesiąc/tydzień ......................................................................

Czy zg adza się Pan(i) na podan ie d ożyln e środka kontra sto wego ?

Nie

Ta k

Czy zg adza się Pan(i) na ew entu al ne poda nie bu skolizyny/furose mi du ?

Nie

Ta k

UW AGA: Badanie MR wymaga od pacjenta pozostawania w bezruchu około 20-60 minut. W niektórych przypadkach z achodzi potrzeba dożylnego podania śr odka
kontr astowego. Do pomieszczenia z aparatem nie wolno wnosić przedmiotów ani urządzeń elektr onicznyc h, gdyż może to spowodować uszkodzenie aparatu,
uszkodzenia w niesionych pr zedmiotów lub narazić na niebezpieczeństwo pacjenta i osoby obsługujące urządzenie.
Bad anie M R n ie moż e b yć w ykonane u o só b z w szcz ep ionym stym ulatorem serca, neu ro st ymulato rem, imp lan tem ślimakow ym , pomp ą in su linow ą,
m et alicz nym ciałem obcym w oku. Nie zaleca się b adania MR w pierwsz ym trymestrze ciąży.

Oświadczam, iż przeczytałem/am i zrozumiałem/am zawarte w ankiecie pytania, a udzielone odpowiedzi są zgodne ze
stanem faktycznym. Biorę pełną odpowiedzialność za podane przeze mnie informacje. Niniejszym wyrażam zgodę
na wykonanie badania rezonansu magnetycznego.

....................................................................
Podpis pacjenta(ki) lub pr awnego opiekuna

Data: ..............................................

