FICHE EXPLICATIVE IRM EN ROUMAIN

Ce este IRM ?
IRM înseamnă Imagistică prin rezonanţă magnetică. Este o tehnică de radiologie care permite realizarea
unor imagini foarte fine ale corpului uman, fără utilizarea razelor X. IRM se bazează pe proprietăţile
magnetice ale moleculelor de apă. Aparatul utilizează un câmp magnetic puternic creat de un
electromagnet.
IRM prezintă interes : este vorba despre o tehnică recentă, foarte utilă în studiul articulaţiilor, al
creierului şi al măduvei spinării. IRM este folosită din ce în ce mai mult pentru explorarea altor organe
(ficat, rinichi…), dar şi pentru vizualizarea arterelor.
IRM este nedureroasă, nu provoacă efecte secundare în schimb există contraindicaţii absolute legate de
câmpul magnetic intens al aparatului :
- Stimulatorul cardiac (pacemaker)
- Anumite valve cardiace
- Corpi străini metalici în apropierea creierului sau al ochilor
Cum se desfăşoară investigația :
La sosirea dumneavostră veţi fi rugat să lăsaţi într-o cabină toate obiectele metalice şi îmbrăcămintea
conform indicaţiilor primite. Noi vă vom însoţi din acel moment în camera unde are loc investigația.
Aceasta se desfăşoară in poziția culcată, cel mai adesea pe spate, pe un pat care se deplasează printr-un
inel. Veți fi singur în sală, noi vom comunica cu dumneavoastră cu ajutorul unui microfon. Pe toată durata
investigației echipa supraveghează desfăşurarea şi vă poate vedea printr-un geam. Investigația este
nedureroasă, dar cel mai des foarte zgomotoasă. Uneori este necesar în anumite cazuri să se facă o
injecție în timpul investigației, cel mai adesea în vena din pliul cotului.
Ce complicații pot apărea ?
Orice intervenție asupra corpului uman, chiar realizată de echipe competente şi în condiții maxime de
protecție, comportă un risc de complicații :
Injecția poate provoca formarea unui hematom lipsit de gravitate, care va dispărea în cateva zile.
Pe durata injecției este posibil să se produca o scurgere a lichidului sub piele. Aceasta complicație este
rară dar este posibil să fie necesar un tratament local. Reactiile de intoleranță si de alergie la substanța de
contrast folosită în IRM (Gadolinium) sunt extrem de rare.
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Chestionar de completat
Vă mulțumim să răspundeți la următoarele întrebări :
Aveți stimulator cardiac (pacemaker) ?

da



nu



Ați fost operat de inimă pentru o valvă cardiacă ?

da



nu



Ați fost lovit de bucăți de metal (fragmente metalice, aşchii, gloanțe, schije de obuz…),
chiar cu mult timp in urmă, în special în apropierea ochilor ?

da



nu



Ați lucrat cu metale ?

da



nu



Aveti o proteză din metal în afară de cea dentară ?

da



nu



Vă este frică să luați liftul ?

da



nu



Sunteți gravidă sau este posibil să fiți gravidă ?

da



nu



Alăptați ?

da



nu



Aveți un plasture (patch) transdermic?

da



nu



Suferiți de o insuficiență renală de care aveți cunostință ?

da



nu
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Cu câteva zile înaintea investigației, dacă vi s-a prescris un produs :

Comandați la farmacia dumneavoastră substanța de contrast pe bază de gadolinium (rețeta anexată, dacă este
cazul )

Aduceți în ziua examinării :
1. Produsul de contrast de la farmacie dacă acesta v-a fost prescris
2. Dosarul radiologic aflat în posesia dumneavoastră (radiografii, scanner, IRM…)
3. Acest formular completat şi semnat

In ziua examinării :
Veniți pe stomacul gol daca vi s-a cerut (nu mâncați, nu beți, nu fumați timp de 6 ore înainea examinării).

Domnul, Doamna, Domnişoara …………………………………………………………

a completat personal acest formular pe

data de ……………………………………………….. şi îşi dă consimțământul pentru ca investigația sa fie realizată.

Acceptați o injecție intravenoasă de produs de contrast dacă este necesar ?

Semnătura :

Semnătura reprezentantului legal (pentru minori) :
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da  nu



