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Drogi Pacjencie,

witaj w Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center – nowoczesnym 

ośrodku oferującym unikalnej jakości badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny 

(RM), tomografię komputerową (TK), ultrasonografię (USG) oraz rentgen (RTG). 

Nasze Centrum tworzy zespół świetnie wykwalifikowanych i doświadczonych 

lekarzy radiologów oraz techników elektroradiologii, którzy w swojej pracy stawiają 

przede wszystkim na dokładność. 

Dysponujemy zaawansowanym technologicznie sprzętem medycznym, którego 

parametry są optymalnie dobrane do diagnostyki chorób, w tym urazów układu 

mięśniowo-szkieletowego. Dzięki temu wykonujemy badania obrazowe o unikalnej 

jakości, będące punktem wyjścia dla prawidłowej diagnozy.

Przeczytaj nasz Informator i dowiedz się jak najwięcej o badaniu rezonansem 

magnetycznym i tomografii komputerowej – czym są, dlaczego się je wykonuje, 

jak przebiegają i przede wszystkim jak się do nich przygotować. Mamy nadzieję, 

że rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości. Jeśli jednak nadal będziesz miał pytania, 

zadaj je pracownikowi recepcji lub zadzwoń na infolinię. Zależy nam na tym, abyś był 

w pełni poinformowany, a dzięki temu przekonany do naszych badań.
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REZONANS MAGNETYCZNY
CZYM JEST I JAK DZIAŁA
Rezonans magnetyczny (RM) jest bar-
dzo dokładną metodą obrazowania 
głównie tkanek miękkich ludzkiego 
ciała, również tych położonych głęboko, 
a przez to niewidocznych np. w badaniu 
ultrasonograficznym. 
Obrazowanie rezonansem magnetycz-
nym opiera się na zjawisku pola magne-
tycznego i nie wykorzystuje promieni 
rentgenowskich. Polega na wykonaniu 
wielu sekwencji badanego narządu. 
Pozwala niejako „pociąć” na plasterki 
badaną strukturę. W każdej sekwencji 
jest wiele plasterków – im są cieńsze 
i gęściej upakowane, tym badanie jest 
dokładniejsze. To tak jakbyśmy chcieli 
określić liczbę ziarenek słonecznika 
w chlebie – nie dowiemy się tego krojąc 

grube kromki. Do uzyskania wiarygod-
nego obrazu będziemy potrzebowali 
wielu cienkich plasterków chleba. 

W Centrum Diagnostyki Obrazowej 
Carolina Medical Center badanie rezo-
nansem magnetycznym trwa dłużej 
niż w innych placówkach ponieważ 
wykonujemy znacznie więcej sekwencji 
badanego narządu – dzięki temu otrzy-
mujemy badanie o wysokiej rozdziel-
czości. W innych miejscach standardo-
we badanie np. stawu kolanowego trwa 
około 20 minut, podczas gdy w naszej 
pracowni zajmuje nawet ponad godzi-
nę. To gwarantuje nam oraz naszym pa-
cjentom dokładniejszą diagnozę i daje 
większe szanse na wyleczenie. 

Badanie wykonane  
w Carolina Medical Center

Badanie wykonane 
w innej placówce medycznej
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Rezonans magnetyczny w Carolina 
Medical Center wykorzystywany jest do:

 badań układu mięśniowo-
szkieletowego: stawów, ścięgien 
i mięśni,

 wykrywania ognisk zapalnych 
oraz zmian przeciążeniowych czy 
obrzęków mięśni, tkanki kostnej na 
wczesnym etapie uszkodzenia, co 
jest niezwykle istotne szczególnie dla 
osób uprawiających sport.

Oferujemy również kolorowe 
obrazowanie chrząstki stawowej, 
które w zrozumiały sposób pokazuje 
zasięg zmian patologicznych i stopień 
uszkodzenia chrząstki. Badanie to 
jest wykorzystywane u pacjentów 
z niewielkimi uszkodzeniami, często 
trudnymi do zobrazowania innymi 
metodami. 

Przeprowadzamy również artrografię 
stawów i ścięgien. Artrografia 
jest badaniem wykonywanym po 
dostawowym podaniu 10-20 ml środka 
kontrastowego lub soli fizjologicznej. 
Nakłucie stawu wykonuje się 
bezpośrednio przed badaniem RM 
w naszej pracowni pod kontrolą obrazu 
USG. Dochodzi do rozdęcia stawu, 
co sprzyja lepszemu obrazowaniu 
badanego obszaru, ponieważ kontrast 
wpływa w uszkodzenia/szczeliny 
chrząstki, ścięgien, obrąbka. Po badaniu 
jama stawu wraca do pierwotnej 
wielkości. 

Artrografia stosowana jest w ocenie 
uszkodzeń elementów chrzęstnych 
i więzadłowych stawów o bardziej 
skomplikowanej budowie, jak np. bark, 
staw biodrowy, nadgarstek czy rzadziej 
staw kolanowy.
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JAK PRZYGOTOWAć SIę DO BADANIA? 
OTO KILKA PRAKTYCZNYCH RAD

PRZED PRZYSTąPIENIEM 
DO BADANIA 
POINfORMuJ O:

 Przyjmowanych lekach – lekarz, który 
skieruje Cię na RM, zdecyduje, czy 
można je brać przed badaniem i po 
nim. 

 Obecności w ciele wszczepionych 
metalowych implantów (klipsy 
naczyniowe, protezy, śruby, druty, 
płytki). W tym przypadku koniecz-
ne jest przedstawienie dokumen-
tu/zaświadczenia zawierającego 
informację/charakterystykę stopu, 
z którego wykonany jest implant lub 
zaświadczenia o dopuszczeniu ich 
do badania w polu magnetycznym 
– wydawanego przez producenta. 
Bez przedstawienia tych doku-
mentów badanie nie będzie mogło 
być wykonane w trosce o Twoje 
bezpieczeństwo. O ile to możliwe, 
wskazane jest okazanie zdjęcia RTG 
z uwidocznionym implantem.

 Obecności w ciele innych ciał meta-
licznych (odłamki, kule…) – koniecz-
ne jest okazanie zdjęcia RTG z uwi-
docznionym fragmentem metalu.

 W przypadku kobiet konieczne jest 
podanie daty ostatniej miesiączki. 
Nie zaleca się wykonywania badania 
RM w pierwszym trymestrze ciąży.

WYMAGANA 
DOKuMENTACJA 
MEDYCZNA

 Aby przystąpić do badania 
rezonansem magnetycznym NIE jest 
wymagane skierowanie lekarskie.

 Jeżeli w czasie badania podany 
będzie dożylnie lub dostawowo 
środek kontrastowy należy 
przedstawić:

 aktualny wynik poziomu 
kreatyniny (eGFR) we krwi – 
okres ważności badania wynosi 
1 miesiąc,
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 aktualne badanie RTG, 
ewentualnie TK badanej okolicy 
– okres ważności badania to 
3 miesiące. 

 Pamiętaj też o zabraniu dowodu 
osobistego!

uBIóR
I MAKIJAż

 Na czas badania zostaniesz po-
proszony o pozostawienie ubrania 
w przebieralni. Nie zdejmuje się 
tylko bielizny, o ile nie posiada 
ona elementów metalowych (np. 
fiszbin w staniku). Otrzymasz od 
nas jednorazową koszulkę z fizeliny 
oraz ochraniacze na stopy.

 Wszystkie przedmioty elektro-
niczne i magnetyczne (np. karty 
płatnicze) zawierające metal oraz 
biżuteria muszą zostać w przebie-
ralni na czas badania – pamiętaj 
o tym przy planowaniu wizyty.

 Idąc na badanie (zwłaszcza 
w przypadku badania głowy), na-
leży zrezygnować z makijażu – ko-
smetyki zawierają drobiny metali 
kolorowych – i lakieru do włosów. 
Może to mieć wpływ na obraz.

SPOżYWANIE 
NAPOJóW/POKARMóW 
PRZED BADANIEM

 Zalecane jest, aby nie spożywać 
dużej ilości płynów.

 Przystępując do badania nie trzeba 
być na czczo.

WYJĄTEK: W przypadku planowane-
go badania z kontrastem dożylnym, 
prosimy, aby pacjent był na czczo.

JAK PRZEBIEGA  
BADANIE?

Badanie jest nieinwazyjne i zupełnie 
bezbolesne jednak dla wielu 
pacjentów perspektywa pozostania 
w bezruchu w wąskiej tubie 
rezonansu magnetycznego wiąże się 
z dużym stresem. Dowiedz się, jak 
przebiega badanie i czego możesz 
się spodziewać, aby nic Cię nie 
zaskoczyło. 

Przed badaniem otrzymasz 
ankietę do wypełnienia, w której 
zostaniesz poproszony nie tylko 
o dane osobowe, ale również 
informacje na temat Twojego stanu 
zdrowia. Konieczne będzie również 
wyrażenie pisemnej zgody na 
wykonanie badania. Wypełnienie tej 
dokumentacji zajmie Ci około 15 minut 
dlatego prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie się do kliniki.
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z Tobą w stałym kontakcie i będzie 
mógł zareagować na wszelkie sygnały 
z Twojej strony. 

W razie nagłego pogorszenia 
samopoczucia w czasie badania, 
zgłoś to personelowi poprzez 
naciśnięcie guzika w sygnalizatorze, 
który będziesz przez cały czas 
trwania badania trzymać w ręku.

W niektórych przypadkach 
w trakcie badania podaje się 
pacjentowi dożylnie specjalny 
środek kontrastujący. Dzięki niemu 
badanie zobrazuje nie tylko struktury, 
ale też funkcje tkanek i narządów. 
W przypadku badań z dożylnym 
podaniem środka kontrastującego, 
zostanie założony wenflon.
Następnie zostaniesz poproszony 
o położenie się w odpowiedniej 
pozycji, zależnej od wykonywanego 
badania, na wysuwanym stole 
w centrum skanera rezonansu. W celu 
podniesienia Twojego komfortu 
personel może zaopatrzyć Cię w koc 
i poduszkę. Przez cały czas trwania 
badania nie wolno się poruszać, żeby 
obraz nie był zniekształcony. 

Wewnątrz tunelu zainstalowana jest 
klimatyzacja, oświetlenie oraz monito-
ring, dzięki któremu personel będzie 

pamiętaj, że personel 
medyczny wykonujący 
badanie jest tam dla 
ciebie! twój komfort jest 
dla nas najważniejszy 
dlatego zgłaszaj 
wszelkie swoje obawy, 
pytania!
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Każda sekwencja badania rezonansem 
magnetycznym trwa od 3 do 10 minut. 
W tym czasie usłyszysz głośny, puka-
jący dźwięk o natężeniu podobnym do 
wirującej pralki. Przed rozpoczęciem 
badania personel zaopatrzy Cię w słu-
chawki ochronne tłumiące hałas (lub 
stopery do uszu w przypadku badania 
głowy i kręgosłupa). W sytuacji gdy 
trzeba wykonać kilka obrazów, stół 
automatycznie przesuwa się na odpo-
wiednią pozycję, ale pacjent cały czas 
pozostaje w bezruchu.

WYNIKI BADANIA

Wynik badania możesz otrzymać 
bezpośrednio po jego zakończeniu 
na płycie CD/DVD – zgłoś wcześniej 
taką potrzebę personelowi. Natomiast 
opis badania możesz odebrać po 

upływie 6 dni. Jak tylko dokumentacja 
będzie gotowa do odbioru, otrzymasz 
powiadomienie SMS. Odbiór opisu 
badania odbywa się w Recepcji 
Informacyjnej, znajdującej się na 
parterze, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7:30 – 20:30.

CZY Są JAKIEś 
PRZECIWWSKAZANIA?

Badanie rezonansem magnetycznym 
jest bezpieczne, są jednak pewne 
przeciwwskazania. Pacjent nie może 
zostać poddany badaniu RM, jeśli 
posiada:

 stymulator serca,

 implanty ślimakowe,

 pompę infuzyjną,

 metaliczne ciało obce w oku,

 lub jest w pierwszym trymestrze ciąży.
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 Środki kontrastowe stosowane w badaniu  rezonansem magnetycznym i tomografii 
komputerowej są wydalane przez nerki. Mogą powodować reakcje niepożądane, 
które występują rzadko, są zwykle łagodne i krótkotrwałe. Należą do nich:

 nudności, wymioty, zaburzenia smaku, uczucie zmęczenia, zwiększona potliwość,

 parastezje, reakcje skórne, pokrzywka, świąd, bladość skóry, egzema,

  ból i uczucie zimna lub gorąca w miejscu podania, bóle i skurcze mięśni,

  zaburzenia świadomości, padaczka, ból głowy i uczucie gorąca,

  reakcje anafilaktyczne: obrzęk naczyń, wstrząs, nagłe zatrzymanie krążenia, obniżenie 
ciśnienia krwi, obrzęk krtani, skurcz krtani, oskrzeli, stridor, obrzęk płuc, zaburzenia 
oddychania, kaszel, katar, kichanie, zapalenie spojówek, ból brzucha, ból w klatce 
piersiowej, wysypka,

   przerwanie ciągłości żyły, wynaczynienie kontrastu poza żyłę.

Pamiętaj, aby w razie nagłego pogorszenia samopoczucia w czasie badania,  
zgłosić to personelowi!

 Badanie z użyciem środka kontrastowego w zdecydowanej większości przypadków 
nie ma wpływu na funkcjonowanie, dlatego nie jest wymagana obecność osoby 
towarzyszącej. Nie ma też przeciwwskazań do prowadzenia samochodu.

CO JESZCZE
POWINIENEś WIEDZIEć?

%
naszych Pacjentów 
poleciłoby nas 
swoim najbliższym*

aż96
*Wynik badania satysfakcji pacjentów Carolina Medical Center



co pokazuje? przewagi nad innymi metodami

ultra- 
sonografia

uSG

Powierzchowne tkanki miękkie 
oraz małe stawy (uszkodzenia 
więzadeł, urazy skrętne stawu 
skokowego, urazy mięśni, ścięgien, 
struktur powierzchniowych w stawie 
kolanowym – więzadła rzepki 
i więzadeł pobocznych).
USG „nie widzi” dobrze struktur 
głębszych: łąkotek, chrząstek, 
stawu rzepki, piszczeli, więzadeł 
krzyżowych.

Możliwość badania dynamicznego, 
czyli oceny jakości struktur 
wewnętrznych podczas ruchu. 
W sytuacji, gdy ból ścięgna 
występuje tylko podczas 
chodzenia, badanie zobrazuje jak 
zachowuje się ono w tym danym 
ruchu.

Rentgen
RTG

Na  podstawie zdjęcia RTG ocenia 
się strukturę tkanki kostnej – 
ewentualne pęknięcia i złamania. 
Rentgen nie nadaje się do oceny 
innych tkanek, czyli na przykład 
urazu więzadeł, mięśni.
RTG pokazuje tylko zarys tkanek 
miękkich a nie strukturę.

Zlecane zawsze w przypadku bólu 
kończyny lub po urazie. Celem jest 
szybkie wykrycie ew. pęknięcia lub 
złamania kości, które w wyniku 
niepodjęcia odpowiedniego 
leczenia może prowadzić do 
poważnych konsekwencji.

 Rezonans  
magnetyczny 

RM

Wszystkie tkanki miękkie również te 
położone głęboko, zakryte kośćmi, 
a więc będące poza zasięgiem 
USG. RM wykonuje się w przypadku 
urazów skrętnych, naderwań, 
zerwań więzadeł (np. więzadeł 
krzyżowych kolana), do oceny stanu 
chrząstek np. w kolanie, urazów 
kręgosłupa. Nie pozwala ono jednak 
na dynamiczną ocenę tkanek (czyli 
w ruchu).

Jest bardzo dokładnym 
badaniem wykorzystywanym do 
obrazowania wszystkich tkanek 
miękkich.  
Nie wykorzystuje promieniowania 
rentgenowskiego tylko zjawisko 
pola magnetycznego.

Tomografia  
komputerowa

TK

Ocenie poddawane są głównie 
elementy kostne. Wykorzystywany 
do diagnozy skomplikowanych, 
niełatwych do wykrycia w badaniu 
RTG uszkodzeń kostnych: złamań 
śródstawowych przed planowanym 
zabiegiem operacyjnym, do oceny 
zaburzeń zrostu kości, dokładnej 
oceny struktury kostnej i innych.

Badaniu temu poddawani są 
pacjenci z przeciwwskazaniami 
do badania rezonansem 
magnetycznym (np. z wszczepami 
metalowymi, rozrusznikiem serca).

METODY DIAGNOSTYCZNE
PORóWNANIE
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OSTRY 
DYżuR
ORTOPEDYCZNY

h24

 +48 22 35 58 200

carolIna medIcal center
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
obok toru łyżwiarskiego Stegny
|  | carolina.pl

Umów się na wizytę:
|  | +48 22 35 58 200
|  | cmc@carolina.pl

Znajdziesz nas na: 


