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Co vás čeká v průběhu vyšetření na magnetické rezonanci 
 
MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet, ve kterém pacient musí ležet v naprostém klidu několik minut. 
 
Během vyšetření leží pacient v silném magnetickém poli, které působí na každý kovový magnetický předmět 
lidského těla, budete před vyšetřením dotazováni, zda nemáte v těle kov: kardiostimulátor, kochleární implantát 
(naslouchadlo), kovovou náhradu kloubu, kovovou svorku, střepinu nebo projektil, šponu, umělou srdeční chlopeň, 
dlahy nebo šrouby. 
 
V současné době většina šroubů, svorek, dlah a náhrad kloubů zavedených chirurgem není z magnetického 
materiálu, a pokud jsou v těle déle než 4–6 týdnů, nepůsobí problémy při vyšetření. Barviva používána při tetování 
nebo líčidla v okolí očí mohou obsahovat oxidy železa a mohou se při vyšetření zahřívat. Kovové zubní výplně 
obvykle vyšetření nijak nebrání, způsobují však deformaci obrazu v oblasti obličeje a mozku, obdobně rušivě 
působí i šle, kovové přezky a háčky na prádle. Před vyšetřením budete požádáni, abyste odstranili všechno, co by 
mohlo způsobit deformace nebo artefakty MR obrazu – sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné 
zubní protézy. Rovnátka s pevnými zámky je nutno před vyšetřením rovněž odstranit, může dojít k zahřívání až 
popálení sliznice úst. 
 
U některých pacientů se může dostavit pocit úzkosti z uzavřených prostorů (klaustrofobie), proto pokud pacient ví, 
že trpí tímto typem úzkosti, měl by informovat svého ošetřujícího lékaře, který může podat léky tlumící úzkost. 
V takovém případě je nutné mít doprovod a pacient by neměl řídit motorové vozidlo. V některých případech je 
nutné vyšetření v celkové anestesii.  
 
Pacient s kardiostimulátorem (budík na srdce) nesmí být vyšetřen na MR, nebezpečné je i samotné přiblížení se 
k přístroji, v silném magnetickém poli dojde k selhání kardiostimulátoru. Vyšetření pacienta s kochleárním 
implantátem ve vnitřním uchu rovněž nelze provádět. 
Vyšetření se neprovádí obvykle v prvních třech měsících těhotenství, pouze z vitální indikace. 
 
Pacient je uložen na vyšetřovací stůl, který s ním zajede do otvoru přístroje. Samotné vyšetření je nebolestivé, 
sestává z 3–8 měření (záleží na vyšetřované oblasti), každé měření trvá 2–6 min, během kterého může pacient 
pociťovat teplo. Je nutné, aby pacient ležel v naprostém klidu. Nepříjemný je hluk připomínající údery kladiva, který 
slyší pacient během vyšetření, k tlumení hluku vám budou v úvodu vyšetření nasazeny sluchátka, přes které 
můžete komunikovat s obsluhou přístroje. V některých případech může být při vyšetření použita kontrastní látka, 
která je aplikována nitrožilně a obvykle je pacienty dobře tolerována. 
 
Při vyšetření onemocnění CNS provádíme vyšetření v celém rozsahu – vrozená vývojová onemocnění mozku 
a páteře, onemocnění bílé hmoty – roztroušená skleróza, záněty (infekční či virové), toxické demyelinizace, 
ischemie, metabolické projevy vrozených či získaných onemocnění, cévní onemocnění (aneuryzmata, malformace, 
uzávěry tepen a žil, poruchy cirkulace moku (hydrocefalus), tumory, úrazy (ve specificky indikovaných případech), 
degenerativní onemocnění páteře a diskoligamentozního aparátu. Pacienti s traumatem míchy jsou indikováni 
k MR vyšetření akutně. 
 
V oblasti muskuloskeletárního aparátu provádíme diagnostiku kloubů a vazů, měkkých tkání, poúrazových 
a degenerativních změn chrupavek, vazů, skeletu a svalů, zánětlivých změn a tumorů měkkých částí a skeletu. 
 
Při angiografických vyšetřeních hodnotíme stav a patologické změny krevního řečiště mozkových tepen, žil 
a žilních splavů, dále hodnocení extrakraniálního karotického řečiště, změny hrudní a břišní aorty, končetinového 
tepenného i žilního řečiště. Angiografické metody lze provádět s použitím i bez použití kontrastní látky. 
 
V oblasti břicha se u nás provádí vyšetření ve specifických nebo doplňujících indikacích – vyšetření jater 
(diagnostika tumorů a hemangiomů) žlučových cest, pankreas, tenké a tlusté střevo, vyšetření ledvin v omezených 
indikacích, vyšetření dělohy, čípku a ovárií, prostata. 
 
Vyšetření hodnotí lékař – radiolog, který za průběh a kvalitu vyšetření zodpovídá a má dostatečné zkušenosti 
s MR.  
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Vyšetření v celkové anestesii se provádí u dětí do 5 let věku, dále u nespolupracujících a u dospělých 
s nezvládnutelnou klaustrofobii. Vyšetření se provádí při hospitalizaci pacienta, který musí být připraven k zvládnutí 
celkové anestesie (musí podstoupit klinické a laboratorní vyšetření, musí být nalačno a bez respiračního infektu). 
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