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 Tisztelt Páciensünk! 

 

Az alábbi előkészületek szükségesek CT, MRI vizsgálat előtt: 

CT: 

 Hasi/kismedence, szív vizsgálat esetében kérjük, 4-6 órás éhezéssel érkezzen.  

Folyadékot a hasi vizsgálat előtt 1 órával fogyasztani nem szabad.   

 Szíveskedjen a legutolsó, 4 hétnél nem régebbi vérvételi eredményét elhozni. 

 Vesefunkció: karbamid, kreatinin, eGFR 

 Amennyiben történt előzetes ultrahang- vagy CT vizsgálat, azoknak és egyéb kapcsolódó 

vizsgálatainak eredményét magával hozni szíveskedjen.  

 Ha cukorbeteg, az alábbi gyógyszereket a CT vizsgálat előtt és után 48 el kell hagyni:                  

ADEBIT, ADIMET, AVANDAMET, COMPETACT, EUCREAS, GLUFORLYN, HUMA-

METFORMIN, JANUMET, JENTADUETO, KOMBOGLYZE, METFORMIN, MEFORAL, 

MERCKFORMIN, METFORMIN BMS, METFORMIN HEXAL, METFORMIN-TEVA, 

METFOGAMMA 850, MEGLUCON, MYLMET, METRIVIN, SIOFOR, STEDAMET, 

TEFOR, VELMETIA, VIPDOMET, XIGDUO, FORXIGA, SYNJARDY. (Vagy a felsoroláson 

kívül bármely olyan készítmény, amely tartalmaz Metformint.) 

 Ha cukorbeteg, az alábbi gyógyszereket a CT vizsgálat előtt, után is nyugodtan szedheti:  

AMAGEN, AMARIL, AVANDIAAVAGLIM, DIALOSA, DIAMITUS, DIAPREL, 

GILEMAL, GLUCOBAY, GLUCOBENE, GLUCTAM, GLUCOSTABIL, GLIMEGAMMA, 

GLIMEPIRID, GLIMEWIN, GLIPREX, GLIBEZID, GLINDIA, JANUVIA, LIMERAL, 

MANNIL, MINIDIAB, MELYD, NOVONORM, NORMADIAB, ONGLIZA, STARLIX, 

TRAJENTA, XELEVIA 

 Szív CT vizsgálat esetén a vérnyomására és a szívére kapott gyógyszereket (ha kapott) a 

vizsgálat előtt nyugodtan vegye be, majd a vizsgálatra hozza magával azokat. A vizsgálat 

pulzus-kontroll alatt történik, ezért kávé, tea fogyasztása nem engedélyezett, illetve az ideális 

pulzus eléréséhez amennyiben szükséges, előfordulhat, hogy gyógyszert adunk. A vizsgálat 

előtt bőséges folyadék fogyasztás ajánlott. (szénsavmentes víz) A vizsgálat hosszúságára való 

tekintettel kérjük szíves türelmét, illetve hozzon magával élelmet, amit a vizsgálat után rögtön 

megehet. Az előjegyzett időpontjához képest 30 perccel előbb megjelenni szíveskedjék.  

 Orvosa által kiállított vizsgálatkérő lapját (ha van), személyi okmányait és TAJ kártyáját ne 

feledje otthon.  
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MRI: 

Vizsgálatkérés során, ha bármivel rendelkezik az alábbiak közül, kérjük jelezze kollégáinknak: 

Tetoválás (sminktetoválás is) Pacemaker 

Implantátum Piercing 

Fogszabályzó Protézis 

Hallókészülék   

  

 Kérjük fém tartalmú öltözékben vizsgálatra ne jöjjön, szükség esetén váltóruhát (pamut ruha) 

hozhat magával. Egyszer használatos látogató köpenyt biztosítunk pácienseink részére.  

 Fémtartalmú sminket kérjük vizsgálat előtt eltávolítani szíveskedjen. 

 Pacemakerrel rendelkező pácienseket nem áll módunkban megvizsgálni. (MR kompatibilis 

pacemakerrel rendelkező pácienseket sem.) 

 Kontrasztanyagos (emlő, hasi/kismedence, szív) vizsgálat esetében kérjük, 4-6 órás éhezéssel 

érkezzen. 

 Hasi vizsgálat esetében az időpont előtt 1 órával folyadékot fogyasztani nem szabad. 

 Szív MRI vizsgálat esetén a szokásos gyógyszereit a vizsgálat előtt nyugodtan vegye be. 

 Amennyiben történt előzetes MRI vizsgálat, azoknak és egyéb kapcsolódó vizsgálatainak 

eredményét magával hozni szíveskedjen. 

 6 hónapnál frissebb implantátum-behelyezéssel MRI vizsgálatot nem tudunk elkészíteni, 
ugyanis a beültetett implantátum károsodhat. 


