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MR görüntüleme hakkında
bilgiler
___

Muayeneden önce:
Tüm kliniklerin ve muayenehanelerin kendilerine has yöntemleri olsa da, her MRT taramasında aynı
akışa sahip çok sayıda nokta vardır:
Metal nesneler muayene odasına getirilemeyeceğinden, sizden metal düğmeleri ve fermuarı
olmayan rahat bir kıyafet giymeniz rica edilir. Kıyafetlerinizi rahat bir ameliyat önlüğü ile
değiştirmeniz gerekebilir.
Özellikle takılarınızı, makyaj malzemelerinizi, protezlerinizi ve kredi kartlarınızı çıkarıp bırakın.
Ayrıca hamile iseniz bunu mutlaka doktorunuza bildirin.
Bir kalp pili, metal platin, bir çivi veya başka metal implantlarınız varsa, askerliğiniz esnasında
yaralanmışsanız, size suni bir kalp kapağı takılmışsa veya anevrizma klipleri yerleştirilmişse veya
metal endüstrisinde çalışmışsanız, bunları doktorunuza veya tıbbi teknik radyoloji asistanına
(MTRA) bildirmelisiniz. Metal parçaları manyetik alana girdiğinde, sizi rahatsız eder veya
yaralanmaların meydana gelmesine neden olabilir.
Bazı MR muayenelerinde kontrast maddelerin kullanılması gerekmektedir. Bu madde sıvı şeklinde
olup, organların ve/veya kan damarlarının görüntülenmesini kolaylaştırır. Taramadan sonra madde
idrar yoluyla dışarı atılır. Çok nadir durumlarda hafif alerjik reaksiyonlara neden olabilir (ciltte
kaşıntı, baş ağrısı, kısa süreli bulantı). Bunları dışına çıkan intoleranslar çok nadirdir. Daha sonra bir
MTRA (tıbbi teknik radyoloji asistanı) tarafından muayene masasına yatırılırsınız ve doğru konuma
alınırsınız. Vücudunuzdan film çekmek için kullanılan bir MR algılama bobini muayene edilen
bedenin, örn. omuzlarınızın veya dizinizin yanlarına etrafına konumlandırılır. Ardından manyetik
yuvanın içine doğru götürülürsünüz.

Lütfen çeviriniz!
Am Landratspark 8
23795 Bad Segeberg
Telefon 04551/9930676
Faks 04551-9932780

e-posta: info@radiologie-segeberg.de
www.radiologie-segeberg.de

Görüşme saatleri :
Pt.-Cu. saat 8.00-12.00 arası
Pt., Cu., Pe. saat 15.00 - 18.00
arası
ve randevuyla
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Muayene esnasında
Muayene süresince üzerinde yatacağınız muayene masası yavaşça MR tüneline doğru iletilir. MTRA
(tıbbi teknik radyoloji asistanı) muayene odasının dışına çıkar, fakat sizinle iletişim sistemi
üzerinden sürekli iletişimde kalmaya devam eder. Rahat olun ve olabildiğince sakin durun. Ayrıca
bir Acil şalteri erişim alanınızdadır, kendinizi kötü hissederseniz MTRA'yı (tıbbi teknik radyoloji
asistanı) hemen bununla bilgilendirebilirsiniz.
Muayene süresi ilgili muayeneye bağlıdır. Her bir münferit tarama 10 dakika kadar sürebilir. Toplam
muayene 15 ile 40 dakika arası sürebilir. Bu süre içinde genelde bir düzine görüntü alınır.
Muayene esnasında belirli aralıklarla sesli tıklama sesleri duyarsınız. O esnada görüntüler
alınmaktadır ve hiç kımıldamamanız gerekir. MTRA (tıbbi teknik radyoloji asistanı) size genelde
muayene öncesinde özel kulak tıpaları veya kulaklıklar verecektir; bu sayede sesler bastırılır ve
muayenenin sizin açınızdan olabildiğince rahat geçmesi sağlanır. Tarama işleminden sonra tekrar
giyinebilirsiniz, filmler (gerek. CD üzerinde), muayeneden yakl. 20 dk. sonra size teslim edilir.
Önemli: Filmlerinizi / CD'nizi iyi muhafaza edin (gerekirse kopyalayın). Bu çekimler dışında talep
edilen çekimler ücretlidir. Teşekkürler.
Muayene Ekibiniz

Önemli, lütfen doldurun!
evet

hayır
Kalp pili var mı ?
suni kalp kapağı var mı?
Eklem protezleriniz var mı?
Hepatit hastalığınız var mı?
HIV var mı?
Hamile misiniz?
Kan inceltici (Marcumar ve
benzerleri?)

Lütfen imza atmayı unutmayınız!!

__________________ ___________________ ______________
Ad /İmza Doktor
Yer, Tarih
İşbu belge ile muayenenin akışı ve türü hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiğimi teyit ederim.
Sorularım anlaşılır bir şekilde yanıtlanmıştır.

