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Lista kontrolna MRI  
do modeli MED‑EL CI oraz ABI 

 Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny internetowej pod adresem www.medel.com/isi

Pomoc i poradę można zawsze uzyskać w naszym lokalnym biurze.
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Warunki ogólne
→ DOZWOLONA, statyczna siła pola magnetycznego 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T, 3.0 T

→ MAKSYMALNA DOZWOLONA WARTOŚĆ SAR 
(dla 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T)

NORMALNY TRYB PRACY, np.
3,2 W/kg (głowa) 
2,0 W/kg (całe ciało)

→ MAKSYMALNA DOZWOLONA WARTOŚĆ SAR 
(dla 3.0 T) 

Głowa
Całe ciało <35 cm od czubka głowy
Całe ciało ≥35 cm od czubka głowy

1,6 W/kg 
1,0 W/kg
2,0 W/kg

Przygotowanie
■ ARTEFAKTY OBRAZU 

Czy dokładna diagnoza jest możliwa nawet ze spodziewanym artefaktem obrazu?
¨ TAK
¨ NIE

→  dalej (kolejny punkt wyliczenia)
→  decyzja, czy usunąć magnes

→  USUNIĘCIE MAGNESU 
Czy magnes implantu został usunięty chirurgicznie?

¨ TAK
¨ NIE

→  dalej 
→  STOP

■ WRAŻENIA SŁUCHOWE
Poinformować pacjenta o możliwych wrażeniach słuchowych podczas badania.
UWAGA: Można zmniejszyć prawdopodobieństwo i intensywność wrażeń dźwiękowych, wybierając sekwencje o niższym specyficznym 
współczynniku absorpcji (SAR) i mniejszych prędkościach narastania gradientów.

¨ OK

■ UŁOŻENIE GŁOWY (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T, 3.0 T)
Poinformować pacjenta, aby nie obracał ani nie unosił głowy.

¨ OK

■ ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Zdjąć procesor dźwięku i akcesoria przed wejściem do pomieszczenia skanera.

¨ OK

• OPCJONALNIE: OPASKA NA GŁOWĘ
Opcjonalnie na implancie można zastosować opaskę na głowę, którą należy ciasno owinąć bandażem elastycznym co 
najmniej trzykrotnie.

¨ OK

Wykonanie
■ UŁOŻENIE PACJENTA (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T, 3.0 T)

Pacjent powinien leżeć w skanerze w pozycji na wznak, na brzuchu lub bokiem z prosto ułożoną głową.
UWAGA: W przypadku badania kończyn dolnych zaleca się ułożenie w skanerze najpierw nóg pacjenta.

¨ OK

■ TRYB PRACY (dotyczy tylko 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T)
Sekwencje uruchomienia tylko w „normalnym trybie pracy”. 
UWAGA:  Maks. 3,2 W/kg dla skanowania głowy, 2,0 W/kg dla skanowania całego ciała

¨ OK

■ TRYB PRACY (dotyczy tylko 3.0 T)
Zastosować tylko maksymalne dozwolone SAR według poniższej tabeli:

SAR (głowa) SAR (całe ciało)

<35 cm od wierzchołka głowy ≥35 cm od wierzchołka głowy

1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

¨ OK

■ AKCESORIA (dotyczy tylko 3.0 T)
Nie stosować cewek przewodzących do badania głowy ani wielokanałowych cewek przewodzących.

¨ OK

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków lub instrukcji może 
skutkować 
URAZEM u pacjenta i/lub 
USZKODZENIEM implantu!

→ DOTYCZY wszystkich wersji elektrod wewnątrz ślimaka
→ DOTYCZY wszystkich partii ciała

W przypadku dodatkowych implantów, np. implantu 
słuchowego w drugim uchu: należy również przestrzegać 
zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
badań MRI dla tego dodatkowego implantu.

Lista kontrolna MRI do modeli MED‑EL CI 

Elementy zewnętrzne systemu implantów 
MED‑EL (procesor dźwięku i akcesoria) nie 
są odporne na działanie MR i muszą zostać 
usunięte przed skanowaniem.

Elementy implantów systemu implantów 
MED‑EL pozwalają na warunkowe badanie MR.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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Warunki ogólne
→ DOZWOLONA, statyczna siła pola magnetycznego 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T

→ MAKSYMALNE DOZWOLONE SAR NORMALNY TRYB PRACY, np.
3,2 W/kg (głowa) 
2,0 W/kg (całe ciało)

Przygotowanie
■ ARTEFAKTY OBRAZU 

Czy dokładna diagnoza jest możliwa nawet ze spodziewanym artefaktem obrazu?
¨ TAK
¨ NIE

→  dalej (kolejny punkt wyliczenia)
→  decyzja, czy usunąć magnes

→  USUNIĘCIE MAGNESU 
Czy magnes implantu został usunięty chirurgicznie?

¨ TAK
¨ NIE

→ dalej 
→  STOP

■ WRAŻENIA SŁUCHOWE
Poinformować pacjenta o możliwych wrażeniach słuchowych podczas badania.
UWAGA: Można zmniejszyć prawdopodobieństwo i intensywność wrażeń dźwiękowych, wybierając sekwencje o niższym specyficznym 
współczynniku absorpcji (SAR) i mniejszych prędkościach narastania gradientów.

¨ OK

■ UŁOŻENIE GŁOWY (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)
Poinformować pacjenta, aby nie obracał ani nie unosił głowy.

¨ OK

■ ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Zdjąć procesor dźwięku i akcesoria przed wejściem do pomieszczenia skanera.

¨ OK

• OPCJONALNIE: OPASKA NA GŁOWĘ
Opcjonalnie na implancie można zastosować opaskę na głowę, którą należy ciasno owinąć bandażem elastycznym co 
najmniej trzykrotnie.

¨ OK

Wykonanie
■ UŁOŻENIE PACJENTA (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)

Pacjent powinien leżeć w skanerze w pozycji na wznak, na brzuchu lub bokiem z prosto ułożoną głową.
UWAGA: W przypadku badania kończyn dolnych zaleca się ułożenie w skanerze najpierw nóg pacjenta.

¨ OK

■ TRYB PRACY
Zastosować tylko „normalny tryb pracy”. 
UWAGA:  Maks. 3,2 W/kg dla skanowania głowy, 2,0 W/kg dla skanowania całego ciała

¨ OK

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków lub instrukcji może 
skutkować 
URAZEM u pacjenta i/lub 
USZKODZENIEM implantu!

→ DOTYCZY wersji elektrod ABI
→ DOTYCZY wszystkich partii ciała

W przypadku dodatkowych implantów, np. implantu 
słuchowego w drugim uchu: należy również przestrzegać 
zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
badań MRI dla tego dodatkowego implantu.

Lista kontrolna MRI do modeli MED‑EL ABI 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Elementy zewnętrzne systemu implantów 
MED‑EL (procesor dźwięku i akcesoria) nie 
są odporne na działanie MR i muszą zostać 
usunięte przed skanowaniem.

Elementy implantów systemu implantów 
MED‑EL pozwalają na warunkowe badanie MR.
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Warunki ogólne
→ DOZWOLONA, statyczna siła pola magnetycznego 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T

→ MAKSYMALNE DOZWOLONE SAR NORMALNY TRYB PRACY, np.
3,2 W/kg (głowa) 
2,0 W/kg (całe ciało)

Przygotowanie
■ ARTEFAKTY OBRAZU 

Czy dokładna diagnoza jest możliwa nawet ze spodziewanym artefaktem 
obrazu?

¨ TAK
¨ NIE

→  dalej
→  STOP

■ WRAŻENIA SŁUCHOWE
Poinformować pacjenta o możliwych wrażeniach słuchowych podczas badania.
UWAGA: Można zmniejszyć prawdopodobieństwo i intensywność wrażeń dźwiękowych, wybierając sekwencje o niższym specyficznym 
współczynniku absorpcji (SAR) i mniejszych prędkościach narastania gradientów.

¨ OK

■ UŁOŻENIE GŁOWY (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)
Poinformować pacjenta, aby nie obracał ani nie unosił głowy.

¨ OK

■ ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Zdjąć procesor dźwięku i akcesoria przed wejściem do pomieszczenia skanera.

¨ OK

■ OPASKA NA GŁOWĘ (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)
Umieścić na implancie opaskę na głowę.
UWAGA: Może być to bandaż elastyczny, którym należy ciasno owinąć głowę co najmniej trzykrotnie.

¨ OK

Wykonanie
■ UŁOŻENIE PACJENTA (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)

Pacjent powinien leżeć w skanerze w pozycji na wznak, na brzuchu lub bokiem z prosto ułożoną głową.
UWAGA: W przypadku badania kończyn dolnych zaleca się ułożenie nóg pacjenta w skanerze w pierwszej kolejności, aby zminimalizować 
jakiekolwiek ryzyko osłabienia magnesu implantu.

¨ OK

■ TRYB PRACY
Sekwencje uruchomienia tylko w „normalnym trybie pracy”. 
UWAGA:  Maks. 3,2 W/kg dla skanowania głowy, 2,0 W/kg dla skanowania całego ciała

¨ OK

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków lub instrukcji może 
skutkować 
URAZEM u pacjenta i/lub 
USZKODZENIEM implantu!

→ DOTYCZY wszystkich wersji elektrod
→ DOTYCZY wszystkich partii ciała

W przypadku dodatkowych implantów, np. implantu 
słuchowego w drugim uchu: należy również przestrzegać 
zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
badań MRI dla tego dodatkowego implantu.

Lista kontrolna MRI do modeli MED‑EL CI oraz ABI
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

Elementy zewnętrzne systemu implantów 
MED‑EL (procesor dźwięku i akcesoria) nie 
są odporne na działanie MR i muszą zostać 
usunięte przed skanowaniem.

Elementy implantów systemu implantów 
MED‑EL pozwalają na warunkowe badanie MR.
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Warunki ogólne
→ DOZWOLONA, statyczna siła pola magnetycznego 0.2 T, 1.0 T, 1.5 T

→ MAKSYMALNE DOZWOLONE SAR NORMALNY TRYB PRACY, np.
3,2 W/kg (głowa) 
2,0 W/kg (całe ciało)

Przygotowanie
■ STAN IMPLANTU

Czy obudowa implantu jest nieuszkodzona? (brak pęknięć lub złamań)
¨ TAK
¨ NIE

→  dalej
→ STOP

■ STAN IMPLANTACJI
Czy implant był noszony przez przynajmniej sześć miesięcy?

¨ TAK
¨ NIE

→  dalej
→  STOP

■ GRUBOŚĆ KOŚCI
Czy kość pod implantem ma grubość przynajmniej 0,4 mm?

¨ TAK
¨ NIE

→  dalej
→  STOP

■ ARTEFAKTY OBRAZU 
Czy dokładna diagnoza jest możliwa nawet ze spodziewanym artefaktem 
obrazu?

¨ TAK
¨ NIE

→ dalej
→  STOP

■ WRAŻENIA SŁUCHOWE
Poinformować pacjenta o możliwych wrażeniach słuchowych podczas badania.
UWAGA: Można zmniejszyć prawdopodobieństwo i intensywność wrażeń dźwiękowych, wybierając sekwencje o niższym specyficznym 
współczynniku absorpcji (SAR) i mniejszych prędkościach narastania gradientów.

¨ OK

■ UŁOŻENIE GŁOWY (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)
Poinformować pacjenta, aby nie obracał ani nie unosił głowy.

¨ OK

■ ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
Zdjąć procesor dźwięku i akcesoria przed wejściem do pomieszczenia skanera.

¨ OK

■ OPASKA NA GŁOWĘ (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)
Umieścić na implancie opaskę na głowę.
UWAGA: Może być to bandaż elastyczny, którym należy ciasno owinąć głowę co najmniej trzykrotnie.

¨ OK

Wykonanie
■ UŁOŻENIE PACJENTA (dotyczy tylko 1.0 T, 1.5 T)

Pacjent powinien leżeć w skanerze w pozycji na wznak, na brzuchu lub bokiem z prosto ułożoną głową.
UWAGA: W przypadku badania kończyn dolnych zaleca się ułożenie nóg pacjenta w skanerze w pierwszej kolejności, aby zminimalizować  
jakiekolwiek ryzyko osłabienia magnesu implantu.

¨ OK

■ TRYB PRACY
Sekwencje uruchomienia tylko w „normalnym trybie pracy”. 
UWAGA:  Maks. 3,2 W/kg dla skanowania głowy, 2,0 W/kg dla skanowania całego ciała

¨ OK

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków lub instrukcji może 
skutkować 
URAZEM u pacjenta i/lub 
USZKODZENIEM implantu!

→ DOTYCZY wszystkich wersji elektrod
→ DOTYCZY wszystkich partii ciała
→  DOTYCZY dotyczy implantacji jednostronnych 

i obustronnych

W przypadku dodatkowych implantów, np. implantu 
słuchowego w drugim uchu: należy również przestrzegać 
zaleceń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w zakresie 
badań MRI dla tego dodatkowego implantu.

Lista kontrolna MRI do modeli MED‑EL CI oraz ABI
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

Elementy zewnętrzne systemu implantów 
MED‑EL (procesor dźwięku i akcesoria) nie 
są odporne na działanie MR i muszą zostać 
usunięte przed skanowaniem.

Elementy implantów systemu implantów 
MED‑EL pozwalają na warunkowe badanie MR.
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
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