
REZONANS MAGNETYCZY – ULOTKA INFORMACYJNA DLA PACJENTA 

 

Badanie Rezonansem Magnetycznym ( badanie RM) jest badaniem nieinwazyjnym 

bezbolesnym nieszkodliwym. 

Badanie trwa od 15 do 40 minut. 

Badania RM wykonywane są z kontrastem lub bez w zależności od wskazań medycznych.  

Jeśli jest to badanie z kontrastem musimy pamiętać, by być na czczo (jest to w 

przypadku badania jelita cienkiego - enteroliza), badania jelita grubego lub 

cholangiografi (badanie pęcherzyka żółciowego) przewodów żółciowych lub innych 

części ciała ze wskazaniem na podanie kontrastu. Pacjenci kierowani na badanie jelit 

(enteroliza) powinni zabrać ze sobą 1,5 litra wody niegazowanej. Pacjentom którym 

ma być podany kontrast założony będzie wenflon przez który dożylnie będzie on 

podawany.  

 Pacjenci z cukrzycą powinni zabrać ze sobą śniadanie oraz leki (insulinę), 

 Jeśli badanie zaplanowano na późniejsze godziny (badanie po godz. 13:00) 

można zjeść śniadanie. 

 W przypadku badań bez kontrastu przyjmujemy stałe leki i spożywamy posiłki. 

 

 Na badanie warto zgłosić się na około pół godziny przed wyznaczoną godziną badania, 

 Należy pamiętać aby zabrać ze sobą ewentualne wcześniejsze wyniki badań (USG, RTG, 

TK, RM wraz z opisami), 

 W razie wątpliwości należy o wszystko pytać się pielęgniarki, 

 Na badanie RM należy zrezygnować z mocnego makijażu, należy opróżnić odzienie z 

metalowych elementów, z włosów usunąć spinki, 

 Bardzo ważnym jest poinformowanie personelu o ewentualnych elementach 

metalowych w organizmie (stymulatory, endoprotezy stawów, zespolenia kości, śruby, 

zastawki w sercu lub stenty). 

  

Pacjent, któremu w trakcie badania podawano dożylnie środek cieniujący, pozostaje po 

badaniu  pod obserwacją pielęgniarki ok. 30min po badaniu. Jeżeli Pacjent czuje się dobrze i  

nie wystąpiły u niego   powikłania po podaniu środka cieniującego, pielęgniarka usuwa 



wenflon. W przypadku wystąpienia powikłań  decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje  

lekarz. 

  

Wynik badania można odebrać osobiście lub przez osobę  upoważnioną. Istnieje także 

możliwość wysłania Pacjentowi wyniku (tj. płyta CD z nagranym badaniem, opis lekarski, 

ewentualnie dołączone uprzednio przez Pacjenta poprzednie badania) drogą pocztową. W 

takim przypadku prosimy Pacjentów aby wcześniej poinformowali personel (technik, 

pielęgniarka) o takiej potrzebie. 

 


