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Kontrolný zoznam MRI  
pre modely CI a ABI od spoločnosti MED‑EL 

 Navštívte nás na adrese www.medel.com/isi

Pomoc a poradenstvo sú vždy dostupné v najbližšej miestnej pobočke.
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Všeobecné podmienky
→ POVOLENÁ, sila statického magnetického poľa 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T

→ MAXIMÁLNA POVOLENÁ HODNOTA SAR 
(pri 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)

NORMÁLNY REŽIM PREVÁDZKY, t. j.
3,2 W/kg (hlava) 
2,0 W/kg (celé telo)

→ MAXIMÁLNA POVOLENÁ HODNOTA SAR 
(pri 3,0 T)

Hlava
Celé telo <35 cm od vrchu hlavy
Celé telo ≥35 cm od vrchu hlavy

1,6 W/kg 
1,0 W/kg
2,0 W/kg

Príprava
■ ARTEFAKT NA SNÍMKE 

Je možné presne stanoviť diagnózu aj s predpokladaným artefaktom na 
snímke?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať (ďalšia odrážka)
→  rozhodnite, či sa má odstrániť magnet

→  ODSTRÁNENIE MAGNETU 
Bol magnet implantátu chirurgicky odstránený?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať 
→  STOP

■ ZVUKOVÉ VNEMY
Informujte pacienta o prípadných zvukových vnemoch počas vyšetrenia.
POZNÁMKA: Pravdepodobnosť výskytu zvukových vnemov a ich intenzitu možno znížiť voľbou sekvencií s nižšou špecifickou mierou 
absorpcie (SAR) a pomalším otáčaním gradientu.

¨ OK

■ ORIENTÁCIA HLAVY (platí len pri 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)
Informujte pacienta, aby neotáčal ani nenakláňal hlavou.

¨ OK

■ VONKAJŠIE KOMPONENTY
Pred vstupom do vyšetrovne so skenerom odstráňte rečový procesor a príslušenstvo.

¨ OK

• VOLITEĽNÉ: HLAVOVÝ OBVÄZ
Prípadne je možné použiť podporný hlavový obväz cez implantát s použitím elastického ovínadla najmenej trikrát 
tesne ovinutého okolo hlavy.

¨ OK

Vykonanie
■ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA (platí len pri 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)

Pacient musí ležať v skeneri v polohe na chrbte, na bruchu alebo na boku s hlavou v priamej polohe.
POZNÁMKA: Pri vyšetrení dolných končatín sa odporúča nastaviť polohu pacienta nohami do skenera napred.

¨ OK

■ REŽIM PREVÁDZKY (platí len pri 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)
Spúšťajte sekvencie len v „Normálnom režime prevádzky“. 
POZNÁMKA:  Max. 3,2 W/kg pre snímky hlavy, 2,0 W/kg pre snímky celého tela

¨ OK

■ REŽIM PREVÁDZKY (platí len pri 3,0 T)
Použite iba maximálnu povolenú hodnotu SAR podľa nasledujúcej tabuľky:

SAR (hlava) SAR (celé telo)

<35 cm od vrchu hlavy ≥35 cm od vrchu hlavy

1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

¨ OK

■ PRÍSLUŠENSTVO (platí len pri 3,0 T)
Nepoužívajte hlavové ani viackanálové prenosové cievky.

¨ OK

V prípade NEDODRŽANIA tu uvedených podmienok alebo 
pokynov, môže dôjsť ku ZRANENIU pacienta a/alebo 
POŠKODENIU implantátu!

→ PLATÍ pre všetky intrakochleárne elektródové varianty
→ PLATÍ pre všetky oblasti tela

V prípade ďalších implantátov, napr. sluchového implantátu v 
druhom uchu: Navyše je aj pre tento implantát nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnostné pokyny pri vyšetrovaní pomocou MRI.

Kontrolný zoznam MRI pre modely CI od spoločnosti MED‑EL 

Pred skenovaním je potrebné odstrániť 
všetky vonkajšie komponenty implantačného 
systému MED‑EL (rečový procesor a 
príslušenstvo).

Komponenty implantátov implantačného 
systému spoločnosti MED‑EL sú podmienečne 
bezpečné pri vyšetrení magnetickou 
rezonanciou (MRI), t.j. len za určitých 
špecifických podmienok.
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Všeobecné podmienky
→ POVOLENÁ, sila statického magnetického poľa 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAXIMÁLNA POVOLENÁ HODNOTA SAR NORMÁLNY REŽIM PREVÁDZKY, t. j.
3,2 W/kg (hlava) 
2,0 W/kg (celé telo)

Príprava
■ ARTEFAKT NA SNÍMKE 

Je možné presne stanoviť diagnózu aj s predpokladaným artefaktom na 
snímke?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať (ďalšia odrážka)
→  rozhodnite, či sa má odstrániť magnet

→  ODSTRÁNENIE MAGNETU 
Bol magnet implantátu chirurgicky odstránený?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať 
→  STOP

■ ZVUKOVÉ VNEMY
Informujte pacienta o prípadných zvukových vnemoch počas vyšetrenia.
POZNÁMKA: Pravdepodobnosť výskytu zvukových vnemov a ich intenzitu možno znížiť voľbou sekvencií s nižšou špecifickou mierou 
absorpcie (SAR) a pomalším otáčaním gradientu.

¨ OK

■ ORIENTÁCIA HLAVY (platí len pre 1,0 T, 1,5 T)
Informujte pacienta, aby neotáčal ani nenakláňal hlavou.

¨ OK

■ VONKAJŠIE KOMPONENTY
Pred vstupom do vyšetrovne so skenerom odstráňte rečový procesor a príslušenstvo.

¨ OK

• VOLITEĽNÉ: HLAVOVÝ OBVÄZ
Prípadne je možné použiť podporný hlavový obväz cez implantát s použitím elastického ovínadla najmenej trikrát 
tesne ovinutého okolo hlavy.

¨ OK

Vykonanie
■ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA (platí len pri 1,0 T, 1,5 T)

Pacient musí ležať v skeneri v polohe na chrbte, na bruchu alebo na boku s hlavou v priamej polohe.
POZNÁMKA: Pri vyšetrení dolných končatín sa odporúča nastaviť polohu pacienta nohami do skenera napred.

¨ OK

■ REŽIM PREVÁDZKY
Použite len „Normálny režim prevádzky“. 
POZNÁMKA:  Max. 3,2 W/kg pre snímky hlavy, 2,0 W/kg pre snímky celého tela

¨ OK

V prípade NEDODRŽANIA tu uvedených podmienok alebo 
pokynov, môže dôjsť ku ZRANENIU pacienta a/alebo 
POŠKODENIU implantátu!

→ PLATÍ pre variant elektród ABI
→ PLATÍ pre všetky oblasti tela

V prípade ďalších implantátov, napr. sluchového implantátu v 
druhom uchu: Navyše je aj pre tento implantát nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnostné pokyny pri vyšetrovaní pomocou MRI.

Kontrolný zoznam MRI pre modely ABI od spoločnosti MED‑EL 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Pred skenovaním je potrebné odstrániť 
všetky vonkajšie komponenty implantačného 
systému MED‑EL (rečový procesor a 
príslušenstvo).

Komponenty implantátov implantačného 
systému spoločnosti MED‑EL sú podmienečne 
bezpečné pri vyšetrení magnetickou 
rezonanciou (MRI), t.j. len za určitých 
špecifických podmienok.
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Všeobecné podmienky
→ POVOLENÁ, sila statického magnetického poľa 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAXIMÁLNA POVOLENÁ HODNOTA SAR NORMÁLNY REŽIM PREVÁDZKY, t. j.
3,2 W/kg (hlava) 
2,0 W/kg (celé telo)

Príprava
■ ARTEFAKT NA SNÍMKE 

Je možné presne stanoviť diagnózu aj s predpokladaným artefaktom na snímke?
¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať
→  STOP

■ ZVUKOVÉ VNEMY
Informujte pacienta o prípadných zvukových vnemoch počas vyšetrenia.
POZNÁMKA: Pravdepodobnosť výskytu zvukových vnemov a ich intenzitu možno znížiť voľbou sekvencií s nižšou špecifickou mierou 
absorpcie (SAR) a pomalším otáčaním gradientu.

¨ OK

■ ORIENTÁCIA HLAVY (platí len pre 1,0 T, 1,5 T)
Informujte pacienta, aby neotáčal ani nenakláňal hlavou.

¨ OK

■ VONKAJŠIE KOMPONENTY
Pred vstupom do vyšetrovne so skenerom odstráňte rečový procesor a príslušenstvo.

¨ OK

■ HLAVOVÝ OBVÄZ (platí len pre 1,0 T, 1,5 T)
Na implantát položte podporný hlavový obväz.
POZNÁMKA: Obväz môže byť elastický obväz, ovinutý pevne okolo hlavy aspoň trikrát.

¨ OK

Vykonanie
■ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA (platí len pri 1,0 T, 1,5 T)

Pacient musí ležať v skeneri v polohe na chrbte, na bruchu alebo na boku s hlavou v priamej polohe.
POZNÁMKA: Pri vyšetrení dolných končatín sa odporúča nastaviť polohu pacienta nohami do skenera napred, aby sa znížilo na minimum 
riziko oslabenia magnetu implantátu.

¨ OK

■ REŽIM PREVÁDZKY
Spúšťajte sekvencie len v „Normálnom režime prevádzky“. 
POZNÁMKA:  Max. 3,2 W/kg pri snímkach hlavy, 2,0 W/kg pri snímkach celého tela 

¨ OK

V prípade NEDODRŽANIA tu uvedených podmienok alebo 
pokynov, 
môže dôjsť ku ZRANENIU pacienta a/alebo 
POŠKODENIU implantátu!

→ PLATÍ pre všetky varianty elektród
→ PLATÍ pre všetky oblasti tela

V prípade ďalších implantátov, napr. sluchového implantátu v 
druhom uchu: Navyše je aj pre tento implantát nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnostné pokyny pri vyšetrovaní pomocou MRI.

Kontrolný zoznam MRI pre modely CI a ABI od spoločnosti MED‑EL
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

Pred skenovaním je potrebné odstrániť 
všetky vonkajšie komponenty implantačného 
systému MED‑EL (rečový procesor a 
príslušenstvo).

Komponenty implantátov implantačného 
systému spoločnosti MED‑EL sú podmienečne 
bezpečné pri vyšetrení magnetickou 
rezonanciou (MRI), t.j. len za určitých 
špecifických podmienok.
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Všeobecné podmienky
→ POVOLENÁ, sila statického magnetického poľa 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAXIMÁLNA POVOLENÁ HODNOTA SAR NORMÁLNY REŽIM PREVÁDZKY, t. j.
3,2 W/kg (hlava) 
2,0 W/kg (celé telo)

Príprava
■ STAV IMPLANTÁTU

Je puzdro implantátu mechanicky nenarušené? (nie je zlomené alebo rozbité)
¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať
→  STOP

■ STAV IMPLANTÁCIE
Bol implantát implantovaný aspoň šesť mesiacov?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať
→  STOP

■ HRÚBKA KOSTI
Má kosť pod implantátom hrúbku aspoň 0,4 mm?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať
→  STOP

■ ARTEFAKT NA SNÍMKE 
Je možné presne stanoviť diagnózu aj s predpokladaným artefaktom na snímke?

¨ ÁNO
¨ NIE

→  pokračovať
→  STOP

■ ZVUKOVÉ VNEMY
Informujte pacienta o prípadných zvukových vnemoch počas vyšetrenia.
POZNÁMKA: Pravdepodobnosť výskytu zvukových vnemov a ich intenzitu možno znížiť voľbou sekvencií s nižšou špecifickou mierou 
absorpcie (SAR) a pomalším otáčaním gradientu.

¨ OK

■ ORIENTÁCIA HLAVY (platí len pre 1,0 T, 1,5 T)
Informujte pacienta, aby neotáčal ani nenakláňal hlavou.

¨ OK

■ VONKAJŠIE KOMPONENTY
Pred vstupom do vyšetrovne so skenerom odstráňte rečový procesor a príslušenstvo.

¨ OK

■ HLAVOVÝ OBVÄZ (platí len pre 1,0 T, 1,5 T)
Na implantát položte podporný hlavový obväz.
POZNÁMKA: Obväz môže byť elastický obväz, ovinutý pevne okolo hlavy aspoň trikrát.

¨ OK

Vykonanie
■ NASTAVENIE POLOHY PACIENTA (platí len pri 1,0 T, 1,5 T)

Pacient musí ležať v skeneri v polohe na chrbte, na bruchu alebo na boku s hlavou v priamej polohe.
POZNÁMKA: Pri vyšetrení dolných končatín sa odporúča nastaviť polohu pacienta nohami do skenera napred, aby sa znížilo na minimum 
riziko oslabenia magnetu implantátu.

¨ OK

■ REŽIM PREVÁDZKY
Spúšťajte sekvencie len v „Normálnom režime prevádzky“. 
POZNÁMKA:  Max. 3,2 W/kg pri snímkach hlavy, 2,0 W/kg pri snímkach celého tela

¨ OK

V prípade NEDODRŽANIA tu uvedených podmienok alebo 
pokynov, 
môže dôjsť ku ZRANENIU pacienta a/alebo 
POŠKODENIU implantátu!

→ PLATÍ pre všetky varianty elektród
→ PLATÍ pre všetky oblasti tela
→  PLATÍ je jednostranné alebo obojstranné poskytnutie 

implantátov

V prípade ďalších implantátov, napr. sluchového implantátu v 
druhom uchu: Navyše je aj pre tento implantát nevyhnutné 
dodržiavať bezpečnostné pokyny pri vyšetrovaní pomocou MRI.

Kontrolný zoznam MRI pre modely CI a ABI od spoločnosti MED‑EL
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

Pred skenovaním je potrebné odstrániť 
všetky vonkajšie komponenty implantačného 
systému MED‑EL (rečový procesor a 
príslušenstvo).

Komponenty implantátov implantačného 
systému spoločnosti MED‑EL sú podmienečne 
bezpečné pri vyšetrení magnetickou 
rezonanciou (MRI), t.j. len za určitých 
špecifických podmienok.
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
office@medel.com medel.com


	Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
	Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
	Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA
	Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI
	PULSAR | C40+ | C40
	PULSAR ABI | C40+ ABI

