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“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir. 
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. 

Yöntem: MR çekilecek hastanın, üzerinde yüzük, küpe, kolye, saat, gözlük, kemer gibi materyallerin var ise bunların 
çıkarılması istenmektedir. Teknisyen, çekim yapılacak yerin tam cihazın içine gelecek şekilde ayarlamalar yaparak sabit 
kalmasını sağlar. Daha sonra çekime başlanır. Oda içerisinde bulunan özel radyo alıcısı ile teknisyen ve hasta arasında 
iletişim kurulabilir. 
İşlemin Avantajları: Öncelikle radyasyon yoktur. Hastalıkların belirlenmesinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. 
MR çekimi yapılarak kaliteli görüntüler elde edilir ve hastalığın tespit edilmesi amaçlanır. 
MR Tetkikini Reddederseniz: MR hastalığınızla ilgili detaylı bilgi verir. MR çekimini kabul etmezseniz radyasyon 
içeren farklı yöntemler uygulanabilir ve uygulanan bu yöntemler hastalığınızla ilgili ayrıntılı bilgi vermeyebilir. 
Alternatifler: MR yönteminin radyasyon içermeyen herhangi bir alternatifi yoktur. 
Genel Riskler Ve Komplikasyonlar: MR tetkikinde damardan kullanılan kontrast madde verildiğinde; baş 
dönmesi, bulantı, 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. 
İşlemin Başarı oranı: İşlem başarı oranı %100’dür 
Özel Durumlar: 
1-  VÜCUDUNUZDA KALP PİLİ VARSA KESİNLİKLE MR’a GİREMEZSİNİZ. 
VÜCUDUNUZDA KALP PİLİ VAR MI? …………………………………………… 
2-  MR çekimi esnasında üzerinizde banka kartı, cep telefonu, silah, anahtar, çakı, çakmak, saat, iğne, toka, kalem, 
protez (çıkabilen) diş, işitme cihazı, holter gibi metalik ve elektronik aletlerin bulunmaması gerekmektedir, 
çekimden önce size gösterilecek odaya bırakmanız istenecektir. 
3-  Daha önce olduğunuz ameliyatlardan dolayı vücudunuzda platin, titanyum, çelik protez, kalp kapağı, beyin  pili,  
insülin  pompası,  stend,  vida,  göz  lensleri,  diş  telleri  gibi  şeyler  varsa  çekimden  önce bildiriniz. 
4-  Daha önceden saptanmış bir alerjiniz,kalp damar hastalığınız,astımınız,böbrek hastalığınız veya böbrek 
yetmezliğiniz,ağır anemi ve diğer kan hastalıkları(mltiple myelom),diyabetiniz varsa mutlaka bildiriniz. 
5-  Tetkik sonrasında kullanılan kontrast maddeye bağlı olarak nadiren alerjik reaksiyon gelişebilir. Alerjik reaksiyonun 
belirlenmesi için bir test mevcut değildir. Allerjik reaksiyon öngörülebilir bir durum değildir. Önceden yapılan 
kontrastlı tetkiklerde allerjisi gelişmemiş olması allerji gelişmeyeceğinin garantisi değildir. Kontrast verilmesi gereken 
tetkiklerde gelişebilecek allerjik reaksiyondan radyolog sorumlu değildir. 
 6- Bilinen  alerjik  hastalığı  (bronşiyal  astım, ilaç alerjisi, gıda  alerjisi, polen  alejisi)  olanların  ve  daha  once  
kontrast maddeye  karşı  alerjisi  gelişenlerin  tomografi  teknisyeni  veya  bölüm  hemşiresine  bu  durumu bildirmeleri 
gerekmektedir. Bu durumlarda tetkik öncesinde   ilaç (antihistaminik ve kortizon) kullanılarak tetkik yapılır. Ancak 
yapılan premedikasyona rağmen alerjik reaksiyonun gelişmeyeceği garanti edilemez. 
NOT: Randevunuza 15 dakika önce gelmenizi rica ederiz.Randevunuzu geçirmeyin.Nadir de olsa cihazdan veya 
hasta uyumundan dolayı randevu saatlerinde sarkmalar olabilir. 
Önerilen işlem konusunda aydınlatıldığınızı, işlemi kabul edip etmediğinizi yazarak belirtiniz.  
‘Okudum,anladım, istişare ettim’ yazarak imzalayınız. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
İşbu Form yukarıdaki ve aşağıdaki boşluklar doldurulduktan sonra imzalanmıştır. 

Notlar:1. Hasta 18 yaşından küçük, bilinci kapalı, yapılacak işlemi anlayabilecek durumda değil ya da imza yetkisi yoksa onay vekili tarafından verilir.
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