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MR vizsgálati beteg tájékoztató 

 

Kezelőorvosa javaslata alapján mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) vizsgálat 

elvégzésére van szükség betegségének pontosabb tisztázásához.  Annak érdekében, 

hogy ezt intézetünkben biztonságosan és eredményesen el tudjuk végezni, kérjük 

figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd részletesen válaszolja meg a 

recepciónkon kapott vizsgálati beleegyező nyilatkozaton található kérdéseket, 

végül azt a megfelelő helyen írja alá. 

 

Az MR vizsgálat olyan rétegvizsgáló módszer, mely a röntgen vizsgálatoktól eltérően 

nem jár semmilyen egészségre káros sugárhatással.  Ehelyett erős mágneses tér és 

rádióhullámok segítségével alkot képet a test kívánt részéről.    

(Ennél részletesebb elméleti információt is találhat külön tájékozatónkban.)  

A vizsgálat nem fájdalmas, csupán az alábbi kisebb kellemetlenségekkel kell számolnia: 

1. Viszonylag hosszú ideig (vizsgálati típustól függően 15-45 percig) mozdulatlanul kell 
feküdnie a munkatársunk által beállított testhelyzetben.  A vizsgált testrész minden 
elmozdulása rontja a képminőséget, ami téves értékeléshez vezethet.  Hasi és 
mellkasi vizsgálatokhoz szükséges a légzés többszöri 10 - 25 másodperces 
visszatartása, amit Öntől mikrofonon keresztül kérünk.  Amennyiben légzőszervi 
betegség miatt ez akadályba ütközne, kérjük jelezze munkatársunknak.  Amikor nem 
kérünk légzés visszatartást, akkor legjobb, ha légzése egyenletes.  

2. Képalkotás közben a berendezés hangos berregő-zakatoló hangot ad ki.  Annak 
érdekében, hogy ennek zavaró hatását mérsékeljük, munkatársunktól zajvédőt vagy 
füldugót kaphat. Amikor nem hall hangos zajt, akkor éppen nem történik adatgyűjtés, 
ha köhögnie kell, legjobb, ha ekkor teszi.  Az egyes mérések előtt általában jelezzük, 
hogy az kb. milyen hosszú lesz. 

3. Testét egy viszonylag szűk, csőszerű alagútba csúsztatjuk, ami kétoldalt nyitott, és a 
szellőzést ventilátor segíti.  A kórházunkban működő berendezés a kevésbé szűk, 70 
cm átmérőjű típusba tartozik.  Ezzel együtt előfordul, hogy ez a beteg számára 
kellemetlen élményt jelent.  Amennyiben ismert módon bezártság iszonyban 
(klausztrofóbia) szenvedne, kérje munkatársunk segítségét.  Hangsúlyozzuk, hogy az 
alagút nem zárt, Ön bármikor jelezheti igényét a vizsgálat megszakítására, és ez 
esetben a vizsgálóasztal az alagútból másodpercek alatt kihúzható ! 

 

A vizsgálatok egy része vénás injekció formájában kontrasztanyag beadását is 

szükségessé teszi.  Az MR kontrasztanyag jódot nem tartalmaz, beadása rendszerint 
nem okoz kellemetlen érzést, ritkán fordul elő melegségérzés vagy enyhe émelygés.  
Allergiás jellegű reakció csak kivételesen ritkán jelentkezik, ennek ellenére kérjük, hogy 
ha a kontrasztanyag beadása után 24 órán belül bármilyen mellékhatást - bőrkiütést, 

viszketést, fulladást, nehézlégzést, fejfájást - tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz, és 
tájékoztassa őt arról, hogy MR vizsgálata történt.  Biztonsági okokból célszerű a 
kontrasztanyag adást megelőző 2-3 órában darabos ételt nem, vagy csak kis 
mennyiségben fogyasztani, bőséges folyadék bevitellel.   (Szigorú éhgyomor nem 
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szükséges, gyógyszereiket előírás szerint bevehetik, cukorbetegek megfelelő 
mennyiségű szénhidrátot fogyaszthatnak.)  Amennyiben hasi-kismedencei vizsgálatra 
érkezik, a felvételek pontosabb értékelhetősége érdekében javasoljuk, hogy hosszabb, 
4-5 órás éhgyomrot tartsanak. 
Kontrasztanyag adás előtt ismernünk kell vesefunkciós laboratóriumi vizsgálatának 
eredményét, ezen belül a serum kreatinin és eGFR értéket.  Ha enyhén beszűkült  
vesefunkciója van, akkor az intézetünkben alkalmazott korszerű, ú.n. makrociklikus 
kontrasztanyag beadása nem kockázatos.  Ha vesefunkciós zavara súlyos, az eGFR 
értéke 15 alatti, akkor a Gadolinium tartalmú kontrasztanyag beadása nem javasolt, 
ekkor sem vesekárosító hatás miatt, hanem a szöveti lerakódás kockázata miatt.   
 
Maga a mágneses tér az egészségre ugyan nem ártalmas, de a mágnesezhető fémet 

(vas, acél …stb.) tartalmazó tárgyak a vizsgáló helyiségbe jutva akár komoly 

egészségkárosodást okozhatnak.  A testbe épített, vagy egyéb módon jutott 

fémtárgyakról (ízületi protézis, műtéti fémanyagok, szilánkok…), kérjük a kérdőíven 

részletesen nyilatkozzon.   

Ha szívritmus szabályozója (pacemaker), vagy beépített hallásjavító készüléke 

(cochlearis implantatum) van, a vizsgálat az intézményünkben működő magas (3 

Tesla) térerejű berendezéssel nem végezhető el !   (Ilyen esetben kérjük, 

kezelőorvosával konzultáljon arról, hogy alacsonyabb térerejű berendezéssel hol és 

milyen feltételekkel vizsgálható.) 

A vizsgálóhelyiségbe mágnesezhető fémtárgyakkal, ékszerekkel 

(testékszerekkel!) belépni TILOS!  Munkatársaink ezt mindig szigorúan ellenőrzik, 

mert komoly baleset származhat akár kisebb, zsebben felejtett tárgy 

elszabadulásából is.  (Nehéz elhinni, de rakéta-szerűen csapódnak a mágneses 

erővonalak mentén a berendezés alagútja felé.)   

Koponya vizsgálat előtt hölgy betegeinket tisztelettel kérjük, hogy az esetleges szemhéj 

festéket távolítsák el, mert vas tartalma miatt a vizsgálatot zavarja 

Bankkártyáját, óráját, telefonját és egyéb értékeit helyezze el az öltöző  helyiségben.  A 

mágneses tér a mágneses adathordozókat (SD kártya, pen-drive..) károsítja. 

A vizsgálatra  beutalóját, személyi igazolványát, betegbiztosítási (TB) kártyáját, 

korábbi leleteit, zárójelentéseit, az előzőleg készült vizsgálatok felvételeit hozza 

magával!  Amennyiben ezek a kezelőorvosánál vannak, javasoljuk, hogy kérje el 

azokat !  Betegsége változásáról csak ezek alapján tudunk véleményt mondani.  

Amennyiben nem kapott vizsgálati beutalót, a hatályos szabályok alapján a vizsgálatot 

nem végezhetjük el.   

A tervezett vizsgálatok általában előjegyzési sorrendben történnek. Előfordulhat 

azonban, hogy súlyosabb állapotú betegek sürgős vizsgálata miatt az ön vizsgálata 

késedelmet szenved. Emellett az intézetünkben végzett egyes speciális vizsgálatok 

nem ritkán a tervezettnél hosszabb időt vesznek igénybe.  A következményes, néha 

akár több órás csúszásért elnézését kérjük.  Biztosíthatjuk róla, hogy az Ön vizsgálatát 

is ugyanolyan gondossággal végezzük majd, mint az esetleges csúszást okozó, vártnál 

hosszabb ideig tartó vizsgálatot.  
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A vizsgálat finanszírozása szempontjából fontos annak ismerete, hogy a vizsgálat 

időpontjában a beteg gyógyintézeti kezelés alatt áll („bentfekvő” beteg) vagy járó 

betegként érkezik hozzánk.  Kérjük, hogy erről tájékoztassa felvételét végző 

munkatársunkat.   

A lelet a vizsgálat után általában 2-3 munkanapon belül készül el, egyes speciális 

vizsgálatok számítógépes kiértékelése hosszabb időt vehet igénybe.  Kérjük erről a 

vizsgálatot végző orvosnál ill. asszisztensnél érdeklődjön. 

Amennyiben elkészült vizsgálati dokumentációját személyesen nem tudja átvenni, azt 

az Ön megbízottja (hozzátartozója, ismerőse…stb.) is megteheti egy 

meghatalmazással, melyhez nyomtatványt kérhet  a betegfelvételi pultnál. 

 

További kérdéseivel a vizsgálatot végző orvoshoz, vagy az operátorhoz fordulhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


