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HASTA BARKODU 

 

 

Randevu Tarihi          : 

Randevu saati             : 

Kontrast kullanımı     :  

Hasta Kilogramı (kg) : 

Not: 

 

MRG incelemesi manyetik alan altında uygulanmaktadır. Oluşabilecek riski ortadan kaldırmak için 

formu dikkatlice okuyup sizinle ilgili olan maddeleri işaretleyiniz 

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız: 

Hiç ameliyat oldunuz mu?          Evet               Hayır 

Yanıtınız evet ise en son ne zaman, ne ameliyatı oldunuz. Lütfen kısaca yazınız ve ilgili personele bilgi 

veriniz.        
…………………………………………………………………………….. 

MR Hastalarının Dikkatine ! 

1 Bazı hastalarda doğru tanı koyabilmek için MR kontrast maddesi kullanmak gerekebilir. Bu 

durumda çok az oranda (%0,01’den az) hafif ya da ciddi allerjik yakınmalar olabilir. Daha 

önce kontrast maddeye karşı alerjiniz olduysa veya çok alerjik yapıda iseniz risk artacaktır. 

Bu durumu ilgili personele bildiriniz. 

2.  Aşağıdaki listede adı geçen materyaller ile manyetik alana girilmesi sağlığınız açısından 

sakıncalı olabilir 
                

 

Bu hastalar HİÇ BİR DURUMDA MR’A GİREMEZ !!! Bazı durumlar istisna. 

 

1. Varsa çıkarılabilir diş protezinizi, anahtarlık (eşyalarınızı bıraktığınız dolabın anahtarı 

hariç),  kredi kartı, cep telefonu, her türlü elektronik cihaz, silah, saç tokası, işitme cihazı, 

saat ve diğer takılarınızı KESĠNLĠKLE odanızda bırakıp, odanızı kilitli bırakın varsa göz farı 

ve makyajınız içeriğinde metal vardır lütfen temizleyip MR odasına giriniz. 

2. Çekiminiz her bölge için yaklaşık 10 - 15 dakika sürecektir. Bu sürede sırt üstü, hareketsiz 

yatamayacaksanız bildiriniz. 

3. ÇOCUK HASTALARIN ve ŞUURU KAPALI HASTALARIN tetkik sırasında 

hareketsiz kalabilmeleri için anestezi doktoru eşliğinde uyutulmaları gerekmektedir. Bu 

konuda ayrıntılı açıklama (anestezi konsültasyonu, işlem öncesi açlık ve gerekli tahliller gibi) 

doktorunuz tarafından yapılacaktır.Tetkik öncesi size belirtilen açlık süresine mutlaka 

uymalısınız. 

4. Hamile iseniz ya da şüphesiniz var ise MR’ a girmeden ilgili personeli bilgilendiriniz.  

Ġşleminiz Radyoloji Teknikeri tarafından yapılacaktır. 

İşlemin Faydaları: Öncelikle radyasyon yoktur. Hastalıkların belirlenmesinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. 

MR çekimi yapılarak kaliteli görüntüler elde edilir ve hastalığın tespit edilmesi amaçlanır. 

MR Tetkikini Reddederseniz:( Uygulanmaması Durumunda) MR hastalığınızla ilgili detaylı bilgi verir. 

MR çekimini kabul etmezseniz radyasyon içeren farklı yöntemler uygulanabilir ve uygulanan bu yöntemler 

hastalığınızla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyebilir. 

Kalp pili (pace maker)  VAR  YOK Gözde metal nesne  VAR  YOK 

Kalp Defibrilatörü                     VAR  YOK Kulak Protezi  VAR  YOK 

Ġnsülin Pompası                         VAR  YOK Ġşitme protezi, implantı  VAR  YOK 

Metalik kalp kapakçığı              VAR  YOK Nöro-stimulatör  VAR  YOK 

Damar içinde stent (sorunuz)    VAR  YOK Eklem-kemik protezi (YIL:…….)  VAR  YOK 

Ġlaç rezervuarı                           VAR  YOK Beyin anevrizma klipsi  VAR  YOK 

1990 öncesi anevrizma klipsi  VAR  YOK Kurşun yaralanması  VAR  YOK 
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Alternatifler: MR yönteminin radyasyon içermeyen herhangi bir alternatifi yoktur. 

Genel Riskler Ve Komplikasyonlar: MR tetkikinde damardan kullanılan kontrast madde verildiğinde; baş 

dönmesi, bulant ı, kusma, baş ağrısı,tat ve koku duyularında sapma,sıcaklık hissi,ürtiker, kaşınma veya 

boğazda irritasyon gibi yan etkiler görülebilir. Hava yolu spazmı, akciğerde su toplaması, anaflaktik şok gibi 

ciddi ciddi durumlar çok nadirdir. MR'ın bugüne kadar zararlı bir yan etkisi bilimsel olarak gösterilmemiştir. 

Ancak tedbir amaçlı gebeliğin ilk 3 ayı içinde önerilmemektedir. 

İşlemin Tahmini Süresi: MR çekim süresi min.10/15dk, max. ise istenilen tetkik sayısı ve hastanın 

uyumuna göre farklılık gösterebilir. 

 

  

Yukarıda yazılanları okudum ve anladım . Vücudumda MR’ a girdiğimde sakınca doğurabilecek protez 

veya herhangi metal parçası olmadığını kabul ediyorum. 

 

Hastanın ya da Hukuki Temsilcisinin Adı Soyadı ve imzası: 

 

 

Kontrol Eden Doktor:                               Kontrol Eden Teknisyen:                                     

 

 

Rızanın Alındığı Tarih /Saat: 

 

Not: CĠHAZDA ve SĠSTEMDE DOĞACAK ARIZA veya  HASTADAN KAYNAKLANAN (çekim 

yapılırken hareket edilmesi halinde çekimin yenilenmesi vb.) nedenlerden dolayı Çekim saatinizde 

gecikmeler olabilir. MR çekiminde radyoaktif madde yada X ışını kullanılmaz. MR’ın insan sağlığı üzerine 

bilinen herhangi olumsuz etkisi yoktur. Kullanılacak kontrast maddenin böbrekler üzerine zararlı etkisi son 

derece nadirdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


