
B. A. Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 

........................................................................Osztály 

E-MK 2015-22/22 

 

Betegtájékoztató MR vizsgálatról 
 

Kezelőorvosa javaslata alapján Ön MR vizsgálatra jelentkezik nálunk. Az alábbiakban arról szeretnénk 

tájékoztatni, mi várható a vizsgálattól és mit kell figyelembe vennie a vizsgálatra való előkészület során. 

Az MR működési elve 
A mágneses rezonanciás berendezés (MR, MRI) a szervezet nagy víztartalmát felhasználva, erős, állandó mágneses 

tér segítségével készíti el a felvételeket. A képalkotáshoz kiválasztott részecskéket rádiófrekvenciás hullámokkal 

kell gerjeszteni. A vizsgált területen a mérés során megváltozik a mágneses tér, emiatt a szervezet részecskéi 

egymástól eltérőek lesznek. Ezt az eltérést használjuk fel a képalkotás során. A vizsgálat fájdalommentes, káros 

hatása nincs. Kellemetlenségként említhető a nagy zaj, a szűk tér, amely klausztrofóbiás betegeknél kellemetlen 

érzést válthat ki. A mágnes belsejében 22-25 fok meleg van, a vizsgálótér légkondicionált. 

A mérési beállítások sokfélesége és az egymás után több síkban történő mérés miatt egy MR vizsgálat mindig több, 

akár 10-15 mérési sorozatból is áll, ez magyarázza a vizsgálatok hosszabb időtartamát.  

Az MR-nek – kiváló kontrasztfelbontása miatt – nagy jelentősége van az idegrendszer (agy, gerincvelő), ízületek, 

végtagi lágyrészek, férfi és női kismedence, hasi szervek (máj, epeutak, lép, vesék, mellékvesék, hasnyálmirigy 

stb), emlő és egyes erek vizsgálatában. 

A vizsgálat előtt 
A vizsgálat időpontja tájékoztató jellegű. A sürgős vizsgálatra érkező betegek elsőbbséget élveznek. 

A vizsgálat előtt minden gyógyszer bevehető, a folyadékfogyasztás is megengedett, az éhgyomri vizsgálat nem 

kötelező, 2 órával a vizsgálat előtt már nem ajánlott szilárd táplálék fogyasztása.  

Kérjük, jelezze, ha testében beépített fém van (pl. szívritmus szabályozó pacemaker, beültetett ízületi protézis, 

beültetett szívbillentyű, baleseti műtétből származó fémeszköz stb.) vagy ha esetleg olyan baleset érte, ahol 

fémszilánk, fémreszelék vagy lövedék kerülhetett a szervezetébe. Ha tetoválása van, vagy gyógyszertartalmú 

ragtapaszt hord, erről is tájékoztassa a vizsgáló asszisztenst.  

Terhesség esetén a vizsgálat csak indokolt esetben kerül elvégzésre.  

Kontrasztanyag 
Sok esetben az anatómiai képek és az esetlegesen felmerülő kóros elváltozások differenciálásához vénába beadott 

kontrasztanyag szükséges, amelyet a vizsgálat közben egy injekció formájában kap meg.  A vizsgálat során beadott 

kontrasztanyag nagyon ritkán okoz szövődményeket. 

A vizsgálat menete 
MR vizsgálat esetén a testéről minden fémes anyagot távolítson el (pl. ékszerek, óra, hajcsat, bross, nyaklánc, öv, 

nadrágtartó, szemüveg, cipzár, kapocs, kivehető protézis, hallókészülék, mobiltelefon stb.). Az erős mágneses tér 

minden, arra érzékeny tárgyban (bankkártya, hitelkártya, belépőkártyák) kárt tehet, ezeket is mindenképpen hagyja 

a zárható öltözőhelyiségben. 

A vizsgálat során egy vizsgálóasztalra kell felfeküdni. Az asszisztens egy tekercset helyez a vizsgálni kívánt 

testrészre – ez elengedhetetlen a vizsgálat során.  A kezébe egy gombot adnak, amivel szükség esetén (rosszullét, 

félelem) azonnal jelezhet a vizsgáló személyzetnek. A vizsgálóasztal becsúszik egy nagyméretű, teljesen 

kivilágított "csőbe" és elkezdődik a képalkotás, mely a mérésektől függően 20-40 perc lehet. A vizsgálat során nem 

lesz egyedül, a vizsgálatot végző személyzet folyamatosan figyeli Önt egy ablakon keresztül. A vizsgálat 

elvégzéshez szükséges, hogy Ön nyugodtan, mozdulatlanul feküdjön. A vizsgálat közben mozdulatlanul, az 

asszisztens által beállított testhelyzetben kell feküdni, mert a mozgási műtermékek jelentősen ronthatják a 

képminőséget. A vizsgálat alatt hangos gépzörejek hallhatók, ennek csökkentése érdekében fülldugót adunk. A 

mellkasi és hasi vizsgálatoknál a légzést vissza kell tartani, erre a vizsgálatot végző asszisztenstől mikrofonon 

keresztül kap utasítást.  

A vizsgálat után  
Az MR vizsgálat után a radiológus orvos értékeli a felvételeit. Amennyiben az eredeti leletet Ön szeretné 

megkapni, hozzon magával saját címére megcímzett felbélyegzett borítékot. Az elkészült leletet a kezelő orvosa a 

medikai rendszerben vagy az EESZT-n keresztül éri el. Ön a saját eredményét az ügyfélkapun keresztül tekintheti 

meg. 

Amennyiben megcímzett és felbélyegzett borítékot hoz, és azt a kérőlappal együtt átadja a vizsgáló asszisztensnek, 

akkor a leletét postázzuk.  

A Kórházi szabályzat alapján minden lelet és CD/DVD másolatért másolási és ügyintézési díjat kell fizetnie.  
 


