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PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM DO3 

 

Obowiązuje od : 09.08.2021r. 

 
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO mieści się  na poziomie A- wejście C2 lub A8 

 
REJESTRACJA TELEFONICZNA:  poniedziałek - piątek godz.  8.00-20.00           

TEL. 61 8419-190, 61 6599-190 
 
 
Do badania rezonansem magnetycznym należy zgłosić się z: 

è dokumentem stwierdzającym tożsamość; 

è kserokopią dokumentacji medycznej, w tym dokumentacją obrazową badań RTG, KT, MR, PET 

è kartą informacyjną z przebytego leczenia szpitalnego 

è w przypadku badań rezonansem magnetycznym z kontrastem, z aktualnym wynikiem 
kreatyniny i eGFR (ważnym 7 dni), na czczo oraz ze skierowaniem od lekarza. 

Przygotowanie do badania rezonansu magnetycznego  
• Pacjent powinien  zgłosić się do Pracowni Rezonansu Magnetycznego - 30min przed badaniem, w razie spóźnienia 

lub odwołania wizyty, należy poinformować o tym rejestrację pod numerem telefonu: 61 8419-190, 61 659-9190 
• Z uwagi na czas trwania badania (od kilkunastu do kilkudziesięciu minut), podczas którego pacjent powinien 

pozostać nieruchomo, bezpośrednio przed badaniem nie należy pić dużej ilości płynów, w szczególności 
moczopędnych (np. kawy); 

• Ubranie pacjenta nie może zawierać metalowych elementów (cekinów, guzików, zamków błyskawicznych itp.); 
• Do pomieszczenia rezonansu magnetycznego  nie można wnosić biżuterii, telefonów komórkowych, kart 

magnetycznych, monet oraz innych przedmiotów metalowych i elektronicznych. 
 

 
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przyniesienie na badanie Formularza świadomej zgody na 
przeprowadzenie badania rezonansem magnetycznym i podanie środka kontrastowego (F25-RTG) 
dostępnego na stronie internetowej szpitala. 

 

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.  

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania rezonansu magnetycznego jest: 
è rozrusznik serca, kardiowerter - defibrylator 

è neurostymulator 

è implant ślimakowy 

è pompa insulinowa 

è metaliczne ciało obce 

è klipsy naczyniowe  

Wykonanie badań MR w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, należy ograniczyć do wskazań 
życiowych. 

 


