
 

Na osnovi napotitve vašega osebnega zdravnika ali vaše osebne odločitve, zaradi vaših 
zdravstvenih težav smo veseli, da ste izbrali naš diagnostični center 

 

 

 

V nadaljevanju vam podajamo nekaj informacij o centru in preiskavi za katero ste se 
odločili: 

 

KAJ JE MAGNETNA RESONANCA 

Magnetna resonanca MR je  tehnika slikanja notranje zgradbe človeškega telesa z uporabo močnega magnetnega 

polja, radijskih valov in računalnika - zelo podrobno lahko prikaže strukture notranjosti okončin, še posebej mehkih 

tkiv. 

Rezultati omogočajo odkrivanje in natančno lociranje kakršnih-koli poškodb, novotvorb ali drugih morebitnih 

nepravilnosti, ter s tem pripomorejo k diagnosticiranju pacientovih zdravstvenih težav in seveda posledično  k 

uspešnosti zdravljenja. 

 

 

 

 

NAVODILA  

Priložena navodila opisujejo preiskavo ter vam dajejo napotke za ravnanje pred in po njej. Prosimo vas, 

da navodila preberete pred pri etkom obravnave. 

 Pred preiskavo se bomo z Vami pogovorili in odgovorili na vaša vprašanja. Ker so nekatera dejstva iz 

Vaše zdravstvene preteklosti pomembna za samo preiskavo, vas prosimo, da obvezno odgovorite na 

priložen vprašalnik. 

Prosimo vas, da navodila natančno preberete in jih v celoti upoštevate. V primeru dodatnih vprašanj se 

obrnite na naše osebje in z veseljem vam bomo odgovorili na morebitna vprašanja. 

 

PRIPRAVE NA MR PREGLED 

Ob prihodu prosimo predložite  

- kartico zdravstvenega zavarovanja  

- zdravstveno dokumentacijo  

- slike morebitnih že opravljenih slikovnih preiskav, ki se nanašajo na predel slikanja (rentgen, CT, 

MR) 



V primeru, da ste imeli v preteklosti opravljen kakršenkoli poseg v telesu, v smislu vsajenih kovinskih 

predmetov – srčni spodbujevalnik in druge elektronske naprave, kovinske ploščice, vijake, sponke po 

operacijah, umetni sklep, krogle, drobci in podobno - morate pridobiti soglasje o združljivosti oz. potrdilo 

da lahko pregled varno opravite.  

Za ženske z vstavljeno Mireno je pregled z MR povsem varen. Prav tako ni težav z zobozdravstvenimi 

materiali.  

 

MR preiskave NOSEČNICAM v prvih treh mesecih ne priporočamo, če ni nujno potrebno. 

 

Za preiskavo niso potrebne predhodne priprave.  Oblecite se v udobna oblačila brez kovinskih sponk in 

kovinskih gumbov. 

Pred pregledom morate odstraniti: 

 vse kovinske predmete (ključe, nakit, očala, lasnice, pas,…) 

 uro, kreditne kartice, mobilni aparat, slušni aparat, elektronske naprave, ki se lahko poškodujejo 

med pregledom 

 

 

POTEK PREISKAVE 

Po ureditvi dokumentov in zdravstvene dokumentacije vas bo sprejel radiološki inženir, ki bo opravil MR 

pregled. 

Ob vstopu v MR ordinacijo  vas bo naprosil, da boste odstranili vse kovinske predmete in predmete, ki se 

lahko pri pregledu poškodujejo. Po-tem pa vas bo povabil v poseben preiskovalni prostor, kjer vas bo 

namestil na preiskovalni stol in dal vsa potrebna navodila. Pri odprtem sistemu MR je prednost ta, da se 

v odprtino z magnetom vstavi samo preiskovana okončina in ne cel pacient. Zato pacienti s klavstrofobijo 

nimajo težav. 

Kljub temu da je med slikanjem  radiološki inženir zunaj preiskovalnega prostora, je ves čas v kontaktu z 

vami, vas nadzoruje in daje dodatna navodila . 

Zelo pomembno je, da ste v času slikanja MIRNI in SPROŠČENI. Preiskavo spremlja ropot, ki je normalen 

za delovanje magneta. Ropot je občutno manjši kot pri zaprtih MR sistemih. 

Preiskava je povsem NEBOLEČA in do sedaj brez znanih stranskih učinkov. Traja povprečno od 20-40 min.  

 

 

PO OPRAVLJENI PREISKAVI 

Po opravljeni preiskavi prejmete pisno mnenje radiologa v roku 2-10 dni. 

 

 

 

 



VPRAŠALNIK IN SOGLASJA 
 

Ime in priimek :    __________________________________________________________________________ 

Naslov:    __________________________________________________________________________ 

Datum rojstva:  __________________________________________________________________________ 

Telefonska številka, E-mail __________________________________________________________________________ 

Zakaj ste se odločili za  pregled – opis zdravstvenih težav in lociranje le-teh (npr.: levo koleno, desno zapestje….) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Pred izvedbo preiskave potrebujemo informacije glede vaših  preteklih zdravljenj in posegov – ter ali obstaja možnost, da imate v 

vašem telesu kakšen kovinski delec oz. tujek. Kovinski delci so lahko zelo nevarni oz. lahko ovirajo preiskavo, zato vas prosimo, da 

odgovorite na naslednja vprašanja: 

1. Ali ste imeli kakršnekoli operativne posege;       DA NE                             

prosimo, če napišete vrsto posega in datum ter ali so se med ali po posegu pojavili kakšni zapleti: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Ali imate v svojem telesu kaj od naštetega: 

a. srčni spodbujevalnik (pace-maker)      DA NE 

b. umetno srčno zaklopko       DA NE 

c. inzulinsko ali infuzijsko črpalko       DA NE 

d. neurostimulator        DA NE 

e. kirurške sponke ali vijake       DA NE 

f. umetne sklepe        DA NE 

g. slušni aparat ali umetno lečo       DA NE 

h. očesno ali zobno protezo ali mostiček      DA NE 

i. stent: kovinska opornica znotraj žile, sečevod, žolčevod    DA NE 

j. maternični vložek        DA NE 
 
POMEMBNO!!! 

Če ste pri katerem od vprašanj odgovorili z DA, potrebujete certifikat o ustreznosti materiala, kjer je 

navedena kompatibilnost z MR, datum in podpis izdajatelja potrdila. Hkrati pa vas prosimo, da PRED 

PRIHODOM OBVEZNO kontaktirate naš diagnostični center za info o izvedbi preiskave!! 
 

3. Ali ste se kdaj poškodovali s kovinskim tujkom?     DA NE 

Če DA; ali so kovinski tujek odstranili?      DA NE 

4. Ali ste imeli kdaj poškodbo očesa?      DA NE 

5. Ali imate kaj od spodaj naštetega? 

a. anemijo ali kakšno drugo bolezen krvi     DA NE 

b. bolezni ledvic        DA NE 

c. sladkorno bolezen       DA NE 

d. astmo ali preobčutljivostno bolezen dihal     DA NE 

e. preobčutljivost na katerakoli zdravila     DA NE 



 

6. Ali imate piercing, uhane in drug nakit?      DA NE 

7. Za pacientke: 

a. Ali ste noseči?        DA NE 

b. Ali dojite?        DA NE 

 

 

SOGLASJE ZA PREISKAVO 

S svojim podpisom potrjujem: 

 da sem seznanjen/a z vrsto in potekom preiskave,  

 da sem razumel/a način in pogoje za izvedbo preiskave z MR,  

 da mi je bila dana možnost postaviti dodatna vprašanja glede preiskave,  

 da sem podal resnične podatke ter  

 da pristajam na preiskavo MR in 

 da sprejemam vsa tveganja MR preiskave. 

 

 

________________________________  ________________________________          _____________________________ 

Kraj, datum     Pacient     Zdravnik 

 

Pred preiskavo vprašalnik in soglasje  pregledal __________________________ inženir radiologije.             

                                                                                                                                      _____________________________ 

                    Ing. radiologije 

 

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV 

S svojim podpisom potrjujem: 

 da so vsi dani podatki resnični, 

 da dovoljujem, da MEDISKEN d.o.o. obdeluje moje osebne podatke za namene zdravstvenih storitev 

DA NE 

 da dovoljujem, da MEDISKEN d.o.o. uporablja moje osebne podatke za statistično obdelavo, trženjske 

raziskave ter za potrebe neposrednega trženja – GDPR. 

       DA NE 

 

To dovoljenje lahko kadar koli umaknem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov 

info@medisken.si  

 

  

______________________________     ______________________________________ 

Kraj, datum       Pacient 


