INFORMACE PRO RODIČE

Průvodce vyšetřením magnetickou
rezonancí pro rodiče

Představa vyšetření MR může být náročná nejen pro děti, ale i pro rodiče
a opatrovníky. Obavy z neznámého mohou vyvolat úzkost a strach. Tato brožura
poskytuje základní přehled o MR a vyšetření MR jako takovém. Jejím cílem je také
podat vám informace potřebné k tomu, abyste děti podpořili a pomohli jim se
připravit.
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MR používá k podrobnému zobrazení vnitřku těla magnet a rádiové vlny. Protože
magnet a kovy na sebe vzájemně působí, je důležité, aby si vaše dítě do vyšetřovací
místnosti nebralo žádné kovové předměty, protože ty mohou ovlivnit kvalitu
výsledných snímků nebo je zařízení může poškodit.
Můžete být požádáni, abyste během vyšetření zůstali se svým dítětem. V takovém
případě budete také muset ze svých kapes a oblečení vyjmout
vše kovové.

Zde uvádíme příklady věcí, které se do vyšetřovací
místnosti nesmějí brát:
✘ Mobilní telefony, mince, klíče, pera, šperky (nezapomeňte
na prstýnky, náušnice a ostatní piercing), spony do vlasů,
hodinky, pásek, brýle a všechny další kovové předměty.
✘ Žádné oblečení s kovovými knoflíky nebo zipy.
✘ Karty s magnetickým proužkem (např. platební karty) se
poškodí, takže si je s sebou neberte.
Pokud si nejste jistí, co se do vyšetřovací místnosti
může a nemůže vzít, zeptejte se asistenta MR.

Je třeba, abyste před vyšetřením zkontrolovali, že:
✔ jste vy i vaše dítě vyplnili bezpečnostní dotazník, který jste
dostali při příchodu.
✔ jste obsluhu MR informovali v případě, že vy nebo vaše dítě:
■ máte nějaké kovové součásti nebo implantáty, například kardiostimulátor
■ máte na zubech rovnátka
■ máte tetování
■ máte nalepené náplasti, například nikotinovou náhradu nebo náplast pro
úlevu od bolesti, protože takové náplasti mohou obsahovat kov
■ máte naslouchátka
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Co je MR?
MR je zkratka pro magnetickou rezonanci (magnetic resonace imaging, MRI). Ta
používá magnetické pole, rádiové vlny a počítač k vytvoření velmi podrobných
snímků vnitřku těla. Více informací o MR je uvedeno v odborné části této brožury
(strana 10).

K čemu se používá?
MR může vytvořit velmi podrobné
snímky prakticky kterékoliv části těla.
Obvykle se používá k diagnostikování
nemocí a poranění mozku, páteře,
břicha, pánve a kloubů. Může také
zjišťovat uzávěry cév či otoky nebo
záněty. MR pomáhá lékařům ve výběru
nejlepší dostupné léčby a ke kontrole
funkčnosti léčby či její případné změny.
S laskavým svolením Medical Imaging Consultants

Je bezpečná?
MR je považována za velmi bezpečnou metodu. Používá se po mnoho let, nevyužívá
rentgenových paprsků ani žádného škodlivého záření, a nemá žádné známé
vedlejší účinky.

Bude to bolet?
MR je zcela bezbolestná. Vaše dítě ve skutečnosti nebude nic cítit a skener se jej
nedotkne. Magnetická pole a rádiové vlny, které MR používá, jsou stejné jako ty,
které jsou všude kolem nás.

Jak dlouho bude vyšetření trvat?
Záleží na tom, která část těla se vyšetřuje, ale obvykle trvá celkem 15-60 minut.
Během této doby se obvykle udělají čtyři nebo pět snímků, každý po dobu asi 2-8
minut.

Může si moje dítě během vyšetření
odpočinout?
Obvykle se žádné přestávky nedělají. Pokud je to
možné, je nejlepší se po celou dobu nehýbat
a zůstat v klidu.
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Bude mé dítě tlumeno léky nebo uspáno?
Tlumeny nebo uspávány bývají obvykle malé děti mladší pěti let; pokud má však
vaše dítě zvláštní potřeby nebo není schopné zůstat během vyšetření v klidu,
tlumení léky mu může pomoci. Podle typu použitého tlumení nemusí být vašemu
dítěti před vyšetřením povoleno jíst a pít. Toto s vámi bude před vyšetřením
projednáno. Na straně 11 této příručky naleznete více informací.

Co se používá jako kontrastní látka a je nutné ji dávat?
Kontrastní látka je bezbarvá kapalina, která se podá injekčně. Díky kontrastní látce
jsou snímky jasnější a jejich hodnocení je pro radiologa snazší. Používá se často, ale
ne pokaždé.
Pokud bude použita, bude vašemu dítěti podána injekčně do žíly paže během
vyšetření. Další informace o kontrastních látkách naleznete na straně 9.

Může hluk ze skeneru MR poškodit můj sluch
nebo sluch mého dítěte?
Skener MR při skenování vydává hlasité klapavé zvuky. Ty
nejsou pro váš sluch ani sluch vašeho dítěte škodlivé.
Vy i vaše dítě dostanete zátky do uší nebo sluchátka, abyste
mohli poslouchat hudbu.

Kdo bude vyšetření provádět?
Vyšetření bude provádět asistent MR.

Můžeme po vyšetření jít domů?
Pokud vaše dítě nebylo tlumeno léky nebo uspáno, můžete
s ním jet domů ihned po vyšetření. V opačném případě může
být až do úplného probrání monitorováno ve zdravotnickém
zařízení.

Kdy dostaneme výsledky?
Výsledky dostanete co nejdříve, ale nemusí to být v den
vyšetření, protože snímky musí vyhodnotit radiolog. Kopie
výsledků bude zaslána lékaři, který o vyšetření požádal, a vy
byste si s ním měli domluvit schůzku, na které vám sdělí
výsledky vyšetření.

MR snímky ruky,
kolene a chodidla
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Obvykle není před vyšetřením pomocí MR zapotřebí žádné zvláštní přípravy, ale
existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste svému dítěti pomohli se na ně
připravit.
■ Pokud je to možné, zajistěte, aby vaše dítě mělo na sobě volné pohodlné
oblečení bez kovových zipů nebo knoflíků. Je pravděpodobné, že dítě bude
požádáno, aby se převléklo do nemocničního oděvu nebo pyžama; vyšetření se
však někdy provádí ve vlastním oblečení.
■ Menší děti si mohou přinést oblíbenou
měkkou hračku a vzít si ji s sebou do skeneru.
Nezapomeňte zkontrolovat, že na ní není nic
kovového.
■ Povzbuzujte dítě k tomu, aby se ptalo a aby se
tak zmírnily veškeré jeho případné obavy.
■ Pokud můžete, snažte se o MR zjistit co nejvíce,
abyste byli schopni na otázky dítěte odpovědět.
Pokud odpovědět nedokážete, pomůže vám
asistent MR.
■ Pokud vám lékař neřekne něco jiného, vaše dítě
může v den vyšetření normálně jíst a pít.

■ Skener MR má obvykle krátký tunel, který je na obou koncích otevřený. Některé
skenery jsou otevřené i ze stran. V obou případech bude vaše dítě ležet na
lůžku, které bude dovnitř zasunuto buď nohama, nebo hlavou napřed, podle
toho, která část těla má být vyšetřena.
■ Pokud bude zapotřebí kontrastní látka, bude před zahájením vyšetření
zavedena do žíly vašeho dítěte, obvykle v paži, jehla připojená k měkké tenké
plastové hadičce.
Více informací o kontrastních látkách naleznete na straně 9.
■ Kolem části těla, která se má vyšetřit, bude umístěna zvláštní anténa nazývaná
„cívka“. Skener ji používá ke snímání. Při vyšetření hlavy dostane vaše dítě na
hlavu cívku podobající se čepici.
■ Až se vaše dítě pohodlně uloží, asistent MR zasune lůžko do skeneru. Vnitřní
prostor je dobře osvětlený a ventilovaný.
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Asistent MR bude skener ovládat ze samostatné místnosti, protože používá počítač,
který musí být mimo dosah magnetického pole, které vytváří skener MR.
■ Při zhotovování snímků skener vydává hlasitý klapavý zvuk.
Jedná se o normální součást zobrazovacího procesu, která nepoškodí váš sluch
ani sluch vašeho dítěte.
■ Vy i vaše dítě dostanete zátky do uší nebo sluchátka, abyste mohli poslouchat
hudbu.

■ Vyšetření běžně trvá 15 až 60 minut, během nichž se zhotoví čtyři nebo pět
snímků; každý po dobu 2-8 minut.
■ Během vyšetření budete moci sedět
se svým dítětem ve vyšetřovací
místnosti.
■ Asistent MR bude s dítětem hovořit
interním telefonem.
■ Pokud vaše dítě pocítí strach nebo
nepohodlí, může kdykoliv zmáčknout
zvonek, který bude mít v ruce
a kterým upozorní asistenta MR.
■ Bude-li zapotřebí podat kontrastní
látku, bude aplikována během
vyšetření.
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Během vyšetření
Velmi oceňujeme vaši úlohu v hladkém průběhu vyšetření. Vyšetření může trvat až
hodinu. To je dlouhá doba pro každého na to, aby zůstal v klidu! Tuto situaci mohou
dětem pomoci zvládnout vizualizační techniky – mohou si například představovat,
že leží na pláži, nebo mohou přemýšlet o tom, jak podnikají své oblíbené činnosti.
Pomoci může i počítání nebo říkání abecedy pozpátku.

Po vyšetření
Pokud nebylo vaše dítě tlumeno léky, může jít domů ihned po vyšetření. MR
nevyvolává žádné známé vedlejší účinky a dítě po něm nebude cítit nic zvláštního.
Pokud bude tlumeno, musí být až do úplného probrání monitorováno.
■ Snímky z MR musí vyhodnotit radiolog,
takže je nemusíte dostat okamžitě.
■ Kopie výsledků bude zaslána lékaři,
který si vyšetření vyžádal, a ten je
s vámi probere. K tomu dojde co
nejdříve.
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Co je kontrastní látka?
Kontrastní látka je bezbarvá kapalina, která se používá ke zlepšení kvality snímku
z vyšetření MR. Projasní části snímku a zvýší úroveň podrobností vyšetření. Pomáhá
lékaři učinit rychlejší a spolehlivější diagnózu.
■ Snímky zde uvedené
ukazují dva snímky krku.
Pocházejí od stejné osoby
a byly provedeny krátce
po sobě.
■ Snímky jsou zhotoveny
s kontrastní látkou
(vpravo) a bez kontrastní
látky (vlevo). Snímek
zhotovený s pomocí

S laskavým svolením Lindy Wozniak

kontrastní látky je jasnější a názorněji zobrazuje cévy.
Kontrastní látka se při vyšetření MR používá často, ale ne pokaždé. Pokud se
použije při vyšetření všeho dítěte, znamená to jen, že lékař potřebuje vidět snímek
zřetelněji; jedná se jen o součást vyšetření.

Jak se kontrastní látka použije?
Než začne vyšetření, může být na paži vašeho dítěte nanesen anestetický krém ke
znecitlivění dané oblasti. Krém začne působit obvykle po 30-45 minutách. Pak se do
žíly na paži vašeho dítěte zavede jehla připojená k tenké plastové hadičce.
■ Během vyšetření bude aplikováno malé
množství kontrastní látky, buď ručně injekcí
nebo pomocí malého čerpadla.
■ V některých případech by dítě mohlo mít pocit
chladu v paži – můžete mu vysvětlit, že tento
pocit je normální a v krátké době zmizí.
■ Vaše dítě může mít z injekce strach a může mu
pomoci, když si s ním dopředu o celém postupu
pohovoříte. Použití plyšového medvídka u malých dětí může usnadnit vysvětlení
toho, co se bude dít.
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MR snímá vodík ve vodě
■ Každá tkáň a orgán v lidském těle obsahují vodu (H2O), která
se skládá z atomů vodíku a kyslíku.
■ Skener MR analyzuje umístění vodíkových atomů a vytváří
průřezové snímky zobrazované části těla.

MR používá magnetické pole a rádiové vlny
■ Když je pacient v prostoru skeneru, magnet uspořádá atomy
vodíku v těle ve směru magnetického pole.
■ Poté se zapne velmi krátký pulz rádiových vln, díky nimž
atomy dočasně změní orientaci. Po vypnutí rádiových vln
se atomy vodíku samy znovu uspořádají, přičemž vysílají
slabé rádiové signály, které zachytává cívka (rádiová
anténa).
■ Atomy vodíku, které se nacházejí v různých částech každého
orgánu a tkáně, se znovu
uspořádají různou rychlostí,
a díky tomu má obraz
vytvořený skenerem světlé
a tmavé kontrasty.

MR vydává hlasité klapavé zvuky
■ I když přístroj neobsahuje žádné pohybující se
části, jsou uvnitř skeneru magnety (nazývané
„gradientové cívky“), které se rychle zapínají
a vypínají. To způsobuje jejich vibraci,
která vydává klapavé zvuky, jež slyšíte, když
přístroj pracuje.
■ Tento jev je zcela normální a tvoří součást procesu
zobrazování.
Jakmile je vyšetření dokončeno, počítač přemění
údaje na podrobný snímek, který pak analyzuje
radiolog.
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Fakta o MR:
„MR může zkoumáním průtoku
krve odhalit informace o tom,
jak pracuje mozek“

Je důležité, aby vaše dítě bylo během vyšetření MR co nejklidnější; získané snímky
jsou pak díky tomu velmi jasné a pomohou při hodnocení a stanovení diagnózy.
U malých dětí se často používá tlumení, aby pro ně vyšetření bylo pohodlnější.
Tlumení u dětí vyvolá ospalost a vyšetření si potom nebudou pamatovat. U starších
dětí, které mají zvláštní potřeby nebo trpí těžkou klaustrofobií, může být vyšetření
po utlumení snadnější.
■ Tlumící přípravky se obvykle podávají ústy, i když některé děti budou
potřebovat injekci. Vaše dítě bude během celé procedury pečlivě monitorováno,
dokud se neprobere. Obvykle je pak schopno jít domů po několika hodinách od
vyšetření.
■ Po tlumení může být vaše dítě následující den ospalé, a je proto třeba, abyste
na ně dávali pozor, dokud se jeho stav nevrátí zpět do normálu.
■ Někdy se místo tlumení používá celková anestézie. Bude to záležet na běžné
praxi oddělení, které navštívíte. Váš lékař vám v takovém případě celý postup
vysvětlí.

Vzhledem k tomu, že rizika spojená s vyšetřováním těhotných žen nejsou známa,
vyšetření MR během těhotenství se nedoporučuje, neexistují-li k tomu zvláštní
důvody. Pokud jste nebo můžete být těhotná nebo pokud je nebo může být těhotné
vaše dítě, MUSÍTE to sdělit personálu oddělení MR.
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