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Tájékoztató MR vizsgálatra utalt iskolás gyermekeknek 

 

Miközben szüleid elolvassák a nekik szánt részletes (és neked talán unalmas) tájékoztatót, 

elmondanánk Neked röviden, milyen vizsgálatot tervezünk.   

Üdv a mágneses térben !   

Amikor belépsz az MR vizsgálóba, nem is gondolnád, hogy az a nagy szekrényszerűség, 

aminek a közepén egy alagút van, benne egy ággyal, na az nem más, mint egy hatalmas 

mágnes.  Olyan, mint a hűtőmágnesek vagy mágneses játékok, csak sokkal, de nagyon sokkal  

erősebb.  Nem próbálhatod ki, de hidd el, hogy ha egy vas súlyzót közelíteni kezdenél hozzá, 

akkor nem tudnád megtartani, hanem kitépné a kezedből, és ripityára törné a berendezést.   

Mire is jó ez a szupermágnes ?  A lényeg, hogy olyan képeket tudunk vele készíteni, mintha 

felszeletelnénk mondjuk egy keménytojást:  ha az egész tojást nézed, nem vagy benne 

biztos, mi is lehet a közepében, de ha  felszeleteled, azonnal látod, hogy ott van a sárgája.  

Persze kicsit  bonyolultabb a dolog, és hangosabb is:  a vizsgálat közben elég nagy bent a 

ricsaj, zakatol, kattog, berreg a gép.  Ha zavar, kaphatsz fejhallgatót vagy füldugót.   

Biztosan kíváncsi vagy, hogy fájdalmas-e a vizsgálat.  NEM !  Egyáltalán nem fáj.  Kicsit 

kényelmetlen, mert azon az ágyon kell feküdni kb. 20-25 percig.  Ráadásul mozdulatlanul.  A 

mozdulatlanság azért fontos, mert ha képeket készítünk, akkor a mozgás miatt életlenek 

lesznek, pont úgy, mint amikor a telefonoddal akarsz lefényképezni egy eldobott hógolyót.  

Ha nem éles a kép, akkor nem fogjuk pontosan látni, hogy van-e valamilyen gyógyítandó 

betegség benned, vagy egészséges vagy.  És ez most a fő kérdés, ezért vagy nálunk: más 

módon nem sikerült kideríteni, hogy milyen betegséged van.  (Reméljük, semmilyen, de ez 

csak a vizsgálat után derül ki.) Kérjük gondolj erre, amikor a vizsgálat közben már kicsit 

zsibbad a kezed, és próbálj meg legalább addig teljesen mozdulatlanul maradni, amíg a 

zakatolás el nem hallgat.  Azokban a kis szünetekben, amikor nincs hangos zaj, akkor gyorsan 

nyelhetsz, köhinthetsz, de a tested az ágyon akkor se mozduljon el.  Van olyan vizsgálat is, 

amihez hasznos, ha vissza tudod tartani a levegőt egy rövid időre.  Tudsz úszni ?  Ha igen, 

akkor nem okoz gondot 15-20 másodpercre visszatartani a levegőt.  Egyébként ez is csak 

azért kell, hogy közben a hasad-mellkasod ne mozogjon. 

Van még egy dolog, amit el kell mondjunk:  vannak olyan vizsgálatok, amikor nem ússzuk 

meg, hogy ne adjunk neked egy olyan anyagot, ami a beteg területeket jobban megjelöli a 

képeken.  Ezt a festék-féleséget kontrasztanyagnak hívjuk, és sajnos csak vénás injekció 

formájában tudjuk beadni.  Olyasmi ez, mint a vérvétel, csak kisebb tűt használunk, amit 

lehetőleg már a vizsgálat elején behelyezünk.  Magát a tűt a szúrás után kihúzzuk, csak a 

műanyag része marad bent a vizsgálat végéig, az már nem fájdalmas.  Pontosan tudjuk, hogy 

mindenki utálja a szúrást, ezért igyekszünk a lehető leggyorsabban és legkevesebb 

fájdalommal végezni. 

Neked is még egyszer elmondjuk, amit szüleidnek is elmondtunk: a mágneses térbe nem 

szabad fémből készült dolgokat bevinni !  Csúnya sérülés származhat egy bent  felejtett 
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hajcsatból, vagy zsebedben maradt kulcsból.  Az olyan kütyüket, mint egy MP3 lejátszó, 

telefon vagy karóra a mágneses tér tönkreteszi, a memóriakártyát pedig letörölheti, ezért 

érdemes vigyázni ! 

 

Mielőtt elunnád, befejezzük és a vizsgálathoz kitartást és türelmet kívánunk !  Ha kiderül 

valamilyen betegség, akkor minél előbb épülj fel, ha pedig nem vagy beteg, együtt fogunk 

örülni :-) 


