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Kontrolni seznam MRI  
za modela MED‑EL CI in ABI 

 Obiščite nas na www.medel.com/isi

Pomoč in svetovanje vam je vedno na voljo v območni pisarni.
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Splošni pogoji
→ DOVOLJENA jakost statičnega magnetnega polja 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T

→ NAJVEČJA DOVOLJENA VREDNOST SAR 
(pri 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)

OBIČAJNI NAČIN DELOVANJA, tj.
3,2 W/kg (glava) 
2,0 W/kg (celo telo)

→ NAJVEČJA DOVOLJENA VREDNOST SAR 
(pri 3,0 T)

Glava
Celo telo < 35 cm od vrha glave
Celo telo ≥ 35 cm od vrha glave

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

Priprava
■ MOTNJA SLIKE 

Ali kljub pričakovani motnji slike mogoče postaviti pravilno diagnozo?
¨ DA
¨ NE

→  naprej (naslednji odstavek)
→  odločite se, ali je treba magnet odstraniti

→  ODSTRANITEV MAGNETA 
Ali je bil magnet vsadka kirurško odstranjen?

¨ DA
¨ NE

→  naprej 
→  PREKINI

■ SLUŠNE ZAZNAVE
Bolniku povejte, da so med pregledom možne slušne zaznave.
OPOMBA: Verjetnost in intenzivnost zvočnih zaznav lahko zmanjšate tako, da izberete zaporedje z nižjo stopnjo specifične absorpcije (SAR) 
in nižjimi hitrostmi spremembe gradientov.

¨ V redu

■ POLOŽAJ GLAVE (velja le pri 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)
Bolniku povejte, da naj glave ne obrača ali nagiba.

¨ V redu

■ ZUNANJE KOMPONENTE
Pred vstopom v sobo za MRI odstranite zvočne procesorje in dodatke.

¨ V redu

• IZBIRNA MOŽNOST: NAGLAVNA OBVEZA
Izbirno lahko uporabite podporno naglavno obvezo, ki jo čez vsadek namestite z elastičnim trakom, ki ga lahko vsaj 
trikrat tesno ovijete okoli glave.

¨ V redu

Izvedba
■ POLOŽAJ BOLNIKA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)

Bolnik mora ležati na hrbtu, trebuhu ali boku in pri tem imeti vzravnano glavo.
OPOMBA: Pri pregledovanju spodnjih okončin je priporočljivo, da bolnika v napravo namestite z nogami naprej.

¨ V redu

■ NAČIN DELOVANJA (velja le pri 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)
Zaporedja izvajajte le v »običajnem načinu delovanja«. 
OPOMBA:  Največ 3,2 W/kg pri slikanju glave, 2,0 W/kg pri slikanju celotnega telesa

¨ V redu

■ NAČIN DELOVANJA (velja le pri 3,0 T)
Uporabite le največjo dovoljeno vrednost SAR skladno z naslednjo preglednico:

SAR (glava) SAR (celo telo)

< 35 cm od vrha glave ≥ 35 cm od vrha glave

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

¨ V redu

■ DODATKI (velja le pri 3,0 T)
Ne uporabljajte naglavnih oddajnih tuljav ali večkanalnih oddajnih tuljav.

¨ V redu

Če NE upoštevate pogojev ali navodil v tem dokumentu, lahko 
pride do 
TELESNE POŠKODBE bolnika in/ali 
POŠKODB vsadka!

→ VELJAVNO za vse različice elektrod za vsaditev v uho
→ VELJAVNO za vse dele telesa

V primeru drugih vsadkov, npr. slušnega vsadka v drugem 
ušesu: Poleg tega je pri tem vsadku treba upoštevati varnostne 
smernice za MRI.

Kontrolni seznam MRI za modele MED‑EL CI 

Pred slikanjem je treba odstraniti zunanje 
komponente sistema vsadka MED‑EL (zvočni 
procesor in dodatke), saj niso varni za 
uporabo pri MR.

Komponente sistema vsadka MED‑EL so 
razvrščene kot »pogojno varne pri MR«  
(MR Conditional).
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Splošni pogoji
→ DOVOLJENA jakost statičnega magnetnega polja 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ NAJVEČJA DOVOLJENA VREDNOST SAR OBIČAJNI NAČIN DELOVANJA, tj.
3,2 W/kg (glava) 
2,0 W/kg (celo telo)

Priprava
■ MOTNJA SLIKE 

Ali kljub pričakovani motnji slike mogoče postaviti pravilno diagnozo?
¨ DA
¨ NE

→  naprej (naslednji odstavek)
→  odločite se, ali je treba magnet odstraniti

→  ODSTRANITEV MAGNETA 
Ali je bil magnet vsadka kirurško odstranjen?

¨ DA
¨ NE

→  naprej 
→  PREKINI

■ SLUŠNE ZAZNAVE
Bolniku povejte, da so med pregledom možne slušne zaznave.
OPOMBA: Verjetnost in intenzivnost zvočnih zaznav lahko zmanjšate tako, da izberete zaporedje z nižjo stopnjo  
specifične absorpcije (SAR) in nižjimi hitrostmi spremembe gradientov.

¨ V redu

■ POLOŽAJ GLAVE (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)
Bolniku povejte, da naj glave ne obrača ali nagiba.

¨ V redu

■ ZUNANJE KOMPONENTE
Pred vstopom v sobo za MRI odstranite zvočne procesorje in dodatke.

¨ V redu

• IZBIRNA MOŽNOST: NAGLAVNA OBVEZA
Izbirno lahko uporabite podporno naglavno obvezo, ki jo čez vsadek namestite z elastičnim trakom,  
ki ga lahko vsaj trikrat tesno ovijete okoli glave.

¨ V redu

Izvedba
■ POLOŽAJ BOLNIKA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)

Bolnik mora ležati na hrbtu, trebuhu ali boku in pri tem imeti vzravnano glavo.
OPOMBA: Pri pregledovanju spodnjih okončin je priporočljivo, da bolnika v napravo namestite z nogami naprej.

¨ V redu

■ NAČIN DELOVANJA
Uporabite le »običajni način delovanja«. 
OPOMBA:  Največ 3,2 W/kg pri slikanju glave, 2,0 W/kg pri slikanju celotnega telesa

¨ V redu

Če NE upoštevate pogojev ali navodil v tem dokumentu, lahko 
pride do 
TELESNE POŠKODBE bolnika in/ali 
POŠKODB vsadka!

→ VELJAVNO za vse različice elektrod ABI
→ VELJAVNO za vse dele telesa

V primeru drugih vsadkov, npr. slušnega vsadka v drugem 
ušesu: Poleg tega je pri tem vsadku treba upoštevati varnostne 
smernice za MRI.

Kontrolni seznam MRI za modele MED‑EL ABI 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Pred slikanjem je treba odstraniti zunanje 
komponente sistema vsadka MED‑EL (zvočni 
procesor in dodatke), saj niso varni za 
uporabo pri MR.

Komponente sistema vsadka MED‑EL so 
razvrščene kot »pogojno varne pri MR«  
(MR Conditional).
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Splošni pogoji
→ DOVOLJENA jakost statičnega magnetnega polja 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ NAJVEČJA DOVOLJENA VREDNOST SAR OBIČAJNI NAČIN DELOVANJA, tj.
3,2 W/kg (glava) 
2,0 W/kg (celo telo)

Priprava
■ MOTNJA SLIKE 

Ali kljub pričakovani motnji slike mogoče postaviti pravilno diagnozo?
¨ DA
¨ NE

→  naprej
→  PREKINI

■ SLUŠNE ZAZNAVE
Bolniku povejte, da so med pregledom možne slušne zaznave.
OPOMBA: Verjetnost in intenzivnost zvočnih zaznav lahko zmanjšate tako, da izberete zaporedje z nižjo stopnjo  
specifične absorpcije (SAR) in nižjimi hitrostmi spremembe gradientov.

¨ V redu

■ POLOŽAJ GLAVE (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)
Bolniku povejte, da naj glave ne obrača ali nagiba.

¨ V redu

■ ZUNANJE KOMPONENTE
Pred vstopom v sobo za MRI odstranite zvočne procesorje in dodatke.

¨ V redu

■ NAGLAVNA OBVEZA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)
Preko vsadka namestite podporno naglavno obvezo.
OPOMBA: Obveza je lahko elastičen trak, ki ga lahko vsaj trikrat tesno ovijete okoli glave.

¨ V redu

Izvedba
■ POLOŽAJ BOLNIKA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)

Bolnik mora ležati na hrbtu, trebuhu ali boku in pri tem imeti vzravnano glavo.
OPOMBA: Pri pregledu spodnjih okončin je priporočljivo, da bolnika v napravo namestite z nogami naprej, da čim bolj  
zmanjšate morebitno tveganje za oslabitev magneta vsadka.

¨ V redu

■ NAČIN DELOVANJA
Zaporedja izvajajte le v »običajnem načinu delovanja«. 
OPOMBA:  Največ 3,2 W/kg pri slikanju glave, 2,0 W/kg pri slikanju celotnega telesa

¨ V redu

Če NE upoštevate pogojev ali navodil v tem dokumentu, lahko 
pride do 
TELESNE POŠKODBE bolnika in/ali 
POŠKODB vsadka!

→ VELJAVNO za vse različice elektrod
→ VELJAVNO za vse dele telesa

V primeru drugih vsadkov, npr. slušnega vsadka v drugem 
ušesu: Poleg tega je pri tem vsadku treba upoštevati varnostne 
smernice za MRI.

Kontrolni seznam MRI za modela MED‑EL CI in ABI
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

Pred slikanjem je treba odstraniti zunanje 
komponente sistema vsadka MED‑EL (zvočni 
procesor in dodatke), saj niso varni za 
uporabo pri MR.

Komponente sistema vsadka MED‑EL so 
razvrščene kot »pogojno varne pri MR«  
(MR Conditional).
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Splošni pogoji
→ DOVOLJENA jakost statičnega magnetnega polja 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ NAJVEČJA DOVOLJENA VREDNOST SAR OBIČAJNI NAČIN DELOVANJA, tj.
3,2 W/kg (glava) 
2,0 W/kg (celo telo)

Priprava
■ STANJE VSADKA

Ali je ohišje vsadka mehansko v dobrem stanju (ni počeno ali 
zdrobljeno)?

¨ DA
¨ NE

→  naprej
→  PREKINI

■ STANJE VSADKA
Ali je vsadek vsajen že vsaj šest mesecev?

¨ DA
¨ NE

→  naprej
→  PREKINI

■ DEBELINA KOSTI
Ali je kost pod vsadkom debela vsaj 0,4 mm?

¨ DA
¨ NE

→  naprej
→  PREKINI

■ MOTNJA SLIKE 
Ali kljub pričakovani motnji slike mogoče postaviti pravilno diagnozo?

¨ DA
¨ NE

→  naprej
→  PREKINI

■ SLUŠNE ZAZNAVE
Bolniku povejte, da so med pregledom možne slušne zaznave.
OPOMBA: Verjetnost in intenzivnost zvočnih zaznav lahko zmanjšate tako, da izberete zaporedje z nižjo stopnjo  
specifične absorpcije (SAR) in nižjimi hitrostmi spremembe gradientov.

¨ V redu

■ POLOŽAJ GLAVE (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)
Bolniku povejte, da naj glave ne obrača ali nagiba.

¨ V redu

■ ZUNANJE KOMPONENTE
Pred vstopom v sobo za MRI odstranite zvočne procesorje in dodatke.

¨ V redu

■ NAGLAVNA OBVEZA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)
Preko vsadka namestite podporno naglavno obvezo.
OPOMBA: Obveza je lahko elastičen trak, ki ga lahko vsaj trikrat tesno ovijete okoli glave.

¨ V redu

Izvedba
■ POLOŽAJ BOLNIKA (velja le pri 1,0 T, 1,5 T)

Bolnik mora ležati na hrbtu, trebuhu ali boku in pri tem imeti vzravnano glavo.
OPOMBA: Pri pregledu spodnjih okončin je priporočljivo, da bolnika v napravo namestite z nogami naprej, da čim bolj  
zmanjšate morebitno tveganje za oslabitev magneta vsadka.

¨ V redu

■ NAČIN DELOVANJA
Zaporedja izvajajte le v »običajnem načinu delovanja«. 
OPOMBA:  Največ 3,2 W/kg pri slikanju glave, 2,0 W/kg pri slikanju celotnega telesa 

¨ V redu

Če NE upoštevate pogojev ali navodil v tem dokumentu, lahko 
pride do 
TELESNE POŠKODBE bolnika in/ali 
POŠKODB vsadka!

→ VELJAVNO za vse različice elektrod
→ VELJAVNO za vse dele telesa
→ VELJAVNO za enostranske in dvostranske vsadke

V primeru drugih vsadkov, npr. slušnega vsadka v drugem 
ušesu: Poleg tega je pri tem vsadku treba upoštevati varnostne 
smernice za MRI.

Kontrolni seznam MRI za modela MED‑EL CI in ABI
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

Pred slikanjem je treba odstraniti zunanje 
komponente sistema vsadka MED‑EL (zvočni 
procesor in dodatke), saj niso varni za 
uporabo pri MR.

Komponente sistema vsadka MED‑EL so 
razvrščene kot »pogojno varne pri MR«  
(MR Conditional).
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
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