Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) öncesinde hazırlık gerekli mi?

MRG cihazına girmeden önce:
Daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar ile ilgili ünitemizi bilgilendirmeden MRG
ünitesine girmeyiniz.
Kalp pili, kohlear implant, nörostimülatör, MR uyumsuz anevrizma klipsi veya kalp
kapakçığı değişimi, MR uyumsuz -ortopedik- metalik protez taşıyan olguların MRG
ünitesine girmemesi gerekmektedir. Bunun dışında, önemli diğer bir nokta ise,
kuşkularınız var ise, ameliyat ekibinden veya vucudunuza takılan cihazların broşür
veya klavuzlarından, şu an taşıdığınız sistemin MR uyumlu olup olmadığını
öğrenmeniz gerekebilir.
MRG için, üst batın-üst abdominal-üst karın-MRCP istemleri sözkonusu ise
incelemelerden önce en az 6-8 saatlik açlık gerekmektedir.
Eğer, pelvik-abdominopelvik-jinekolojik-üriner şeklinde istem belirtildi ise, inceleme
sırasında idrara sıkışık olmanız gerekmektedir.
Diğer MRG incelemelerinden önce ise, özel bir hazırlık gerekmemektedir.
Doktorunuz gerek gördüğü taktirde veya çekiminiz sırasında gerekli olması
durumunda, kolunuzdan gadolinum içeren özel bir kontrast madde verilecektir. Bu
maddenin alerjik reaksiyon meydana getirme olasılığı son derece düşük olup, 24 saat
içinde tamamına yakının idrar ya da safra yolu ile atıldığını bilmelisiniz.
Emziren annelerde, tetkikden önce sütün sağılarak soğuk ortamda saklanması ve 24
saat boyunca emzirmeye ara verilmesi gerekmektedir.
İleri MR uygulamaları ve multiparametrik görüntülemelerde, çoğu zaman ayrıntılı bazı
anormallikler araştırıldığından incelemeler 40 dakikaya varacak derecede
uzayabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi öncesinde hazırlık gerekli mi?
Üst abdomen’in görüntü planına dahil olduğu ve özellikle safra kesesi ve safra
yollarının araştırıldığı incelemelerden önce de MRG’deki gibi en az 6-8 saatlik açlık
gereklidir.
Diğer durumlarda (enterografi, enteroklizis, sanala kolonoskopi, rektal kontrastlı BT
gibi…) protokoller özellikle size yazılı ve/veya sözlü olarak iletilecektir.
Bunun dışında, BT’ye gelmeden önce çok özellikli bir hazırlık ihtiyacı olmayıp;
ünitemiz için geçerli genel BT klavuuzunu okumanız yararlı olacaktır.

Digital Floroskopi öncesinde hazırlık gerekli mi?
Özefagus-mide-duodenum pasaj grafileri için 4-6 saat açlık, ince barsak pasaj grafileri
için bir gece önceden hafif bir akşam yemeği sonrasından itibaren 10-14 saat açlık
gerekmektedir.
Kolon grafisi için ise bir gün öncesinden barsak temizliği gerekmekte olup yine
hazırlık için kolon grafisi hazırlık klavuzunu okumanız uygun olacaktır.

Ultrasonografi öncesinde hazırlık gerekli mi?
Üst batın-üst abdominal-üst karın-safra kesesi US istemleri sözkonusu ise
incelemelerden önce en az 6-8 saatlik açlık gerekmektedir.
Eğer, pelvik-abdominopelvik-jinekolojik-üriner şeklinde istem belirtildi ise, inceleme
sırasında idrara sıkışık olmanız gerekmektedir.
5 yaşından küçük olgular için açlık veya idrara sıkışıklık şartı erişkindeki kadar
eksiksiz aranmamakta olup, daha büyük çocuklar ile dialog kurularak açlık ve idrar
sıkışıklık şartlarına mümkün olabildiği kadar dikkat edilmellidir.

	
  

