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Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego piersi z podaniem środka 
kontrastowego: 

• Zgłaszając się na  badanie rezonansu magnetycznego, należy przynieść ze sobą 
skierowanie na badanie i kserokopie dokumentacji medycznej w tym wyniki 
aktualnych i wcześniejszych badań obrazowych MRI, MMG i USG, dokumentacji z 
przebytych zabiegów, wyników badań histopatologicznych 

• Do badania wymagany jest oznaczony poziom stężenia kreatyniny i eGFR - 
wykonany w terminie do 7 dni przed badaniem 

• W dniu badania należy przyjść na czczo, a ostatni posiłek spożyć najpóźniej 4 
godziny przed badaniem rezonansem magnetycznym 

• Badanie MR piersi u pacjentek przed menopauzą powinno być wykonane pomiędzy  

6-14 dniem cyklu  
• Pacjentki po menopauzie stosujące hormonalną terapię zastępczą, powinny odstawić 

ją na 4 tygodnie przed badaniem 
• Pacjentki po wszelkich zabiegach na piersiach i biopsjach – badanie powinno być 

odroczone na minimum 6 tygodni (krwiaki oraz procesy gojenia po biopsjach 
cienkoigłowych, gruboigłowych, mammotomicznych i otwartych mogą zmieniać 
obrazy uzyskane w badaniu MR i powodować błędy w interpretacji) 

• Na badanie proszę się ubrać w luźną odzież pozbawioną metalowych elementów, 
takich jak: guziki, paski, sprzączki napy, kolorowe nadruki na koszulkach itp. 
 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przyniesienie na badanie: 
è Formularza świadomej zgody na przeprowadzenie badania rezonansem 

magnetycznym i podanie środka kontrastowego (F25-RTG) dostępnego na stronie 
internetowej szpitala  

è Ankiety przed badaniem rezonansu magnetycznego piersi z podaniem środka 
kontrastowego (F29-RTG) 
 

UWAGA! 
W przypadku posiadania w ciele jakichkolwiek elementów metalowych konieczne jest 
poinformowanie o tym personelu medycznego i w wymaganych przypadkach dostarczenie 
dokumentacji medycznej (w tym zaświadczenia od lekarza  specjalisty i/lub paszportu, 
certyfikatu wyrobu medycznego materiału, z którego został wykonany dany element) celem 
kwalifikacji do przeprowadzenia badania MR.  


