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Badanie MR piersi, czyli
mammografia metodą
rezonansu magnetycznego
	Jest to jedna z podstawowych
metod obrazowych stosowanych
w diagnostyce gruczołu piersiowego.
Charakteryzuje się wysoką
czułością w wykrywaniu guzków
piersi, sięgającą 97%. Dzięki temu
możliwe jest wykrycie zmian we
wczesnym stadium, które mogą być
jeszcze niewidoczne w klasycznym
badaniu mammograficznym
i/lub USG.
	Mammografia MR jest bezbolesna
i nieinwazyjna, nie naraża na
promieniowanie. Badanie to
zazwyczaj wykonuje się dwufazowo –
przed dożylnym podaniem
paramagnetycznego środka
kontrastującego i po jego podaniu.
	Średni czas badania MR to 30 minut,
podczas którego przebywasz
w wygodnej pozycji na brzuchu.

Kompetencje
i jakość
	W trosce o Twoje zdrowie
i najwyższą jakość świadczonych
usług, zatrudniamy doświadczoną
kadrę medyczną – pielęgniarki,
techników i lekarzy specjalistów.
Dysponujemy najwyższej
klasy sprzętem dostarczanym
przez światowych liderów, na
którym wykonujemy badania,
przestrzegając standardów według
systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2000.
	
	Opisy badań wykonuje
zespół lekarzy Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie, z długoletnim
doświadczeniem w diagnostyce
w zakresie mammografii, USG,
rezonansu magnetycznego.
Ośrodek w Szczecinie zatrudnia
profesjonalną kadrę medyczną,
która wykonuje ponad 5000 badań
rezonansu magnetycznego rocznie.

	
Przygotowanie

do badania MR

• n
 ajlepszy czas do wykonania
badania to 6–14 dzień cyklu
• jeżeli stosujesz terapię hormonalną
wskazane jest odstawienie jej,
po uzgodnieniu z lekarzem
prowadzącym, na 1–2 miesiące
przed badaniem.

	Kiedy należy wykonać
badanie piersi metodą MR?
 edług aktualnych wytycznych
W
Europejskiego Towarzystwa
Obrazowania Piersi (European
Society of Breast Imaging – EUSOBI)
wskazania do wykonania MR
piersi obejmują:
• nierozstrzygające wyniki metod
konwencjonalnych (guzki wykryte
w mammografii i/lub USG)
• p
 otwierdzony histopatologicznie
rak piersi – badanie w celu
wykluczenia raka wieloogniskowego
lub zmian w drugiej piersi
• o
 cena piersi w przypadku
przerzutów o nieznanym
punkcie wyjścia

• o
 cena skuteczności leczenia
u pacjentek w trakcie chemioterapii
• w
 ykluczenie miejscowej wznowy
po zabiegu oszczędzającym
• b
 adania przesiewowe u kobiet,
u których życiowe ryzyko
zachorowania przekracza
20% (pacjentki z mutacjami
genetycznymi podnoszącymi
ryzyko wystąpienia raka piersi)
oraz z rodzinnym wystąpieniem
raka piersi
• o
 cena przedoperacyjna
zmiany w piersi
• obrazowanie implantów piersi.

	Przeciwwskazania
do badania MR
choroby nerek
• N
 ie należy podawać paramagnetycznych środków
kontrastujących zawierających gadolin u chorych z ciężką
niewydolnością nerek, ze względu na możliwość wystąpienia
nerkopochodnego włóknienia układowego/nerkopochodnej
dermopatii włókniejącej (NSF/NFD nephrogenic systemic fibrosis/
nephrogenic fibrosing dermopathy).
implanty metalowe
•	
Przeciwwskazanie bezwzględne dotyczy: implantów
stymulujących serce, implantów stymulujących ośrodkowy
układ nerwowy lub nerwy czaszkowe, implantów ślimakowych.
Posiadanie innych metalowych elementów używanych przy
zabiegach naczyniowych, kardiologicznych, neurochirurgicznych
i ortopedycznych wymaga potwierdzenia braku ryzyka przy
umieszczeniu ich w silnym polu elektromagnetycznym na
podstawie informacji producenta lub wiedzy lekarza kierującego
i lekarza radiologa nadzorującego badanie MR.
ciąża i karmienie piersią
• P
 ierwszy trymestr ciąży, pomimo braku danych o jego
szkodliwym wpływie na organizm, stanowi względne
przeciwwskazanie do wykonania badania metodą rezonansu.
Ze względu na możliwość powikłań po podaniu środków
paramagnetycznych zawierających gadolin, należy unikać
ich podawania kobietom w okresie ciąży i laktacji, a w razie
konieczności ich podania wstrzymać się od karmienia
na 24 godziny.
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Badanie piersi metodą rezonansu magnetycznego
wykonujemy w następujących lokalizacjach:

Gdańsk

ul. Nowe Ogrody 1-6

Gdynia

ul. 10 Lutego 23

Kielce

ul. Jagiellońska 72

Legnica

Affidea - Legnicki Park Techn. LETIA

ul. Murarska 2

Olsztyn

ul. Niepodległości 44

Olsztyn

ul. Żołnierska 18

Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 R. nr 194/202

Rzeszów

Affidea - SP ZOZ MSW w Rzeszowie

ul. Krakowska 16

Skarżysko-Kamienna

ul. Sokola 50A

Szczecin

al. Powstańców Wlkp. 72

Wałbrzych

ul. Sokołowskiego 4

Warszawa

al. Solidarności 67

Zielona Góra

ul. Towarowa 20

Umów się na badanie:
affidea.pl
22 44 11 111

	
Odbierz wyniki online:
affidea.pl/wyniki-online
WiFi w każdej placówce
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