
ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

ZOZ NR 2 W RZESZOWIE 

Ul. Fredry 9 

35-005 Rzeszów 

TERMIN BADANIA: DATA:…………….         GODZINA: ………………… 

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ NA WIZYTĘ 15 MINUT WCZEŚNIEJ W CELU  

WYPEŁNIENIA MEDYCZNEJ ANKIETY PRZED BADANIEM 

 

W celu uzyskania informacji, zmiany terminu badania bądź rezygnacji z badania prosimy o kontakt: 

TK, MRI: 861-36-41 
USG: 850-90-58 

RTG, DXA,MAMMOGRAFIA: 861-36-34 

MAIL:radiologia@zoz2.pl 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

Wykonanie badania rezonansu magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed badaniem MR bez wskazań do 

dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo. Czas badania wynosi od 30 do 60 min  

i wymagane jest leżenie w bezruchu, wskazane jest skorzystanie z toalety przed badaniem. Do badania należy przystąpić  

w luźnym, wygodnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, 

klucze, karty magnetyczne i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). Przed badaniem pacjent może zostać 

poproszony o zdjęcie okularów, biżuterii aparatu słuchowego. O podaniu środka kontrastowego decyduje lekarz radiolog 

nadzorujący badania radiologiczne. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na jego podanie, jednak w takim przypadku wartość 

diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona. 

 

PRZED BADANIEM (Z KONTRASTEM) PACJENT POWINIEN: 
 wykonać badanie krwi w celu oznaczenia poziomu KREATYNINY  (wynik jest ważny 2 tygodnie), 

 w dniu poprzedzającym badanie należy wypić dodatkowo 1- 2 litry płynów (wody niegazowanej, niesłodzonych soków, 

herbaty), 

 w dniu badania nie należy powstrzymywać się od picia wody niegazowanej w zwykłej ilości, 

 należy zażyć stale przyjmowane leki zgodnie z zaleceniami oraz POZOSTAĆ NA CZCZO lub - jeżeli badanie 

wykonywane jest w godzinach popołudniowych - można zjeść lekkostrawny posiłek na 4 godzin przed badaniem, 

 pacjentom skierowanym na badania MR głowy, przysadki mózgowej i oczodołów zaleca się rezygnację z wykonania 

makijażu oraz nie używanie lakieru do włosów (kosmetyki zawierają drobinki metalu, które mogą zafałszować wynik), 

 w przypadku badania MR miednicy małej (pod kątem oceny prostaty) pacjent wieczorem, przed badaniem powinien 

wypróżnić się. 

  

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE? 

-dokument tożsamości, 

-skierowanie na badanie (należy dostarczyć do dwóch tygodni od dnia rejestracji), 

-komplet posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej badanej okolicy ciała z wynikami dotychczasowych badań, w 

tym płyty CD, wypisy ze szpitala, (zdjęcia RTG, USG, TK, MR wraz z opisami badań ), 

-aktualny wynik badania poziomu KREATYNINY we krwi (za aktualne uznaje się badanie kreatyniny wykonane w 

okresie 14 dni poprzedzających badanie u pacjentów niechorujących na nerki , oraz  w okresie 7 dni u osób ze 

stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek), 

-u pacjentów z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi czy po wszczepieniu klipsów 

naczyniowych po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych należy obowiązkowo dostarczyć do Pracowni MR 

kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w 

szczególności materiału z jakiego został wykonany. W przypadku posiadanych implantów – endoprotezy, stenty, inne – 

należy dysponować informacjami o rodzaju materiału użytego i dopuszczeniu implantu do badania w 1,5 T MR,\ 

-okulary korekcyjne – niezbędne do wypełnienia ankiety przed badaniem, 

-dzieci do 16 roku życia – Książeczkę Zdrowia Dziecka 

-osoby niepełnoletnie – zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się  oryginałem dokumentu 

uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim, 

 

PO BADANIU 
-pacjent pozostaje pod obserwacją około 30 min; po tym czasie, gdy pacjent czuje się dobrze ma usunięte wkłucie dożylne i 

może być zwolniony do domu, 

- pacjent powinien przez okres około 7 dni spożywać większą ilość wody, ok. 1-1,5 l dziennie, 

-kobieta karmiąca piersią, nie powinna karmić dziecka w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty w tym czasie pokarm 

powinien zostać wylany,                                                            

PRZECIWWSKAZANIEM DO BADANIA SĄ: 
-wszczepione urządzenia elektryczne, takie jak: defibrylator lub rozrusznik serca, neurostymulator, implant ślimakowy 

-metalowe ciała obce w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w 

sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.) 

-klaustrofobia (patologiczny lęk przed przebywaniem w zamkniętych, niedużych pomieszczeniach) 

-ponadto nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży 


