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MED‑EL CI ir ABI modelių  
MRT kontrolinis sąrašas

 Apsilankykite pas mus internete adresu www.medel.com/isi

Mūsų vietiniame biure visada sulauksite pagalbos ir paramos.
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Bendrosios sąlygos
→ LEISTINAS, statinio magnetinio lauko stipris 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T

→ MAKSIMALI LEISTINA SAR 
(esant 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)

ĮPRASTAS VEIKIMO REŽIMAS, t. y.
3,2 W/kg (galvos) 
2,0 W/kg (viso kūno)

→ MAKSIMALI LEISTINA SAR 
(esant 3,0 T)

Galva
Visas kūnas <35 cm nuo galvos viršaus
Visas kūnas ≥35 cm nuo galvos viršaus

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

Pasiruošimas
■ VAIZDO ARTEFAKTAS 

Ar galima tiksli diagnozė, netgi jei numatomas vaizdo artefaktas?
¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti (kitas punktas)
→  spręsti, ar magnetą reikėtų pašalinti

→  MAGNETO ŠALINIMAS 
Ar implanto magnetas buvo pašalintas chirurginiu būdu?

¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti 
→  STABDYTI

■ GARSINIAI POJŪČIAI
Informuokite pacientą apie galimus garsinius pojūčius tyrimo metu.
PASTABA. Garsinių pojūčių tikimybę ir intensyvumą galima sumažinti pasirinkus sekas su mažesne savitosios sugerties sparta (SAR) ir 
lėtesniais gradiento pokyčio greičiais.

¨ GERAI

■ GALVOS KRYPTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)
Informuokite pacientą, kad jis nepasuktų arba nepalenktų savo galvos.

¨ GERAI

■ IŠORINIAI KOMPONENTAI
Prieš įeidami į skenavimo patalpą, nuimkite garso procesorių ir priedus.

¨ GERAI

• PASIRINKTINAI: GALVOS TVARSTIS
Pasirinktinai gali būti naudojamas prilaikantysis galvos tvarstis ant implanto, bent tris kartus tvirtai apsukant elastinį 
bintą apie galvą.

¨ GERAI

Vykdymas
■ PACIENTO PADĖTIES NUSTATYMAS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)

Užtikrinkite, kad galva būtų nukreipta tiesiai.
PASTABA. Jei tiriamos apatinės galūnės, patartina į skenerį pirma įstumti paciento kojas.

¨ GERAI

■ VEIKIMO REŽIMAS (taikytina tik esant 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)
Vykdykite sekas tik įprastu veikimo režimu. 
PASTABA.  Daugiausiai 3,2 W/kg galvos skenavimams, 2,0 W/kg viso kūno skenavimams

¨ GERAI

■ VEIKIMO REŽIMAS (taikytina tik esant 3,0 T)
Naudokite tik maksimalią leistiną SAR pagal šią lentelę:

SAR (galvos) SAR (viso kūno)

<35 cm nuo galvos viršaus ≥35 cm nuo galvos viršaus

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

¨ GERAI

■ PRIEDAI (taikytina tik esant 3,0 T)
Nenaudokite galvos energijos perdavimo ričių ar kelių kanalų energijos perdavimo ričių.

¨ GERAI

Jeigu NESILAIKOMA čia nurodytų sąlygų ar instrukcijų, galima 
SUŽALOTI pacientą ir (arba) 
SUGADINTI implantą!

→ GALIOJA visiems intrakochlearinių elektrodų variantams
→ GALIOJA visoms kūno sritims

Jei yra kitų implantų, pvz., klausos implantas kitoje ausyje, 
reikia taip pat vadovautis šio implanto MRT saugos nurodymais.

MED‑EL CI modelių MRT kontrolinis sąrašas 

Išoriniai MED‑EL implanto sistemos 
komponentai (garso procesorius ir priedai) yra 
MR nesaugūs ir juos prieš skenavimą būtina 
nuimti.

MED‑EL implanto sistemos implantuojamieji 
komponentai yra MR sąlyginiai.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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Bendrosios sąlygos
→ LEISTINAS, statinio magnetinio lauko stipris 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAKSIMALI LEISTINA SAR ĮPRASTAS VEIKIMO REŽIMAS, t. y.
3,2 W/kg (galvos) 
2,0 W/kg (viso kūno)

Pasiruošimas
■ VAIZDO ARTEFAKTAS 

Ar galima tiksli diagnozė, netgi jei numatomas vaizdo artefaktas?
¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti (kitas punktas)
→  spręsti, ar magnetą reikėtų pašalinti

→  MAGNETO ŠALINIMAS 
Ar implanto magnetas buvo pašalintas chirurginiu būdu?

¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti 
→  STABDYTI

■ GARSINIAI POJŪČIAI
Informuokite pacientą apie galimus garsinius pojūčius tyrimo metu.
PASTABA. Garsinių pojūčių tikimybę ir intensyvumą galima sumažinti pasirinkus sekas su mažesne savitosios sugerties sparta (SAR) ir 
lėtesniais gradiento pokyčio greičiais.

¨ GERAI

■ GALVOS KRYPTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)
Informuokite pacientą, kad jis nepasuktų arba nepalenktų savo galvos.

¨ GERAI

■ IŠORINIAI KOMPONENTAI
Prieš įeidami į skenavimo patalpą, nuimkite garso procesorių ir priedus.

¨ GERAI

• PASIRINKTINAI: GALVOS TVARSTIS
Pasirinktinai gali būti naudojamas prilaikantysis galvos tvarstis ant implanto, bent tris kartus tvirtai apsukant elastinį 
bintą apie galvą.

¨ GERAI

Vykdymas
■ PACIENTO PADĖTIES NUSTATYMAS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)

Užtikrinkite, kad galva būtų nukreipta tiesiai.
PASTABA. Jei tiriamos apatinės galūnės, patartina į skenerį pirma įstumti paciento kojas.

¨ GERAI

■ VEIKIMO REŽIMAS
Naudokite tik įprastą veikimo režimą. 
PASTABA.  Daugiausiai 3,2 W/kg galvos skenavimams, 2,0 W/kg viso kūno skenavimams

¨ GERAI

Jeigu NESILAIKOMA čia nurodytų sąlygų ar instrukcijų, galima 
SUŽALOTI pacientą ir (arba) 
SUGADINTI implantą!

→ GALIOJA ABI elektrodo variantui
→ GALIOJA visoms kūno sritims

Jei yra kitų implantų, pvz., klausos implantas kitoje ausyje, 
reikia taip pat vadovautis šio implanto MRT saugos nurodymais.

MED‑EL ABI modelių MRT kontrolinis sąrašas 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Išoriniai MED‑EL implanto sistemos 
komponentai (garso procesorius ir priedai) yra 
MR nesaugūs ir juos prieš skenavimą būtina 
nuimti.

MED‑EL implanto sistemos implantuojamieji 
komponentai yra MR sąlyginiai.
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Bendrosios sąlygos
→ LEISTINAS, statinio magnetinio lauko stipris 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAKSIMALI LEISTINA SAR ĮPRASTAS VEIKIMO REŽIMAS, t. y.
3,2 W/kg (galvos) 
2,0 W/kg (viso kūno)

Pasiruošimas
■ VAIZDO ARTEFAKTAS 

Ar galima tiksli diagnozė, netgi jei numatomas vaizdo artefaktas?
¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti
→  STABDYTI

■ GARSINIAI POJŪČIAI
Informuokite pacientą apie galimus garsinius pojūčius tyrimo metu.
PASTABA. Garsinių pojūčių tikimybę ir intensyvumą galima sumažinti pasirinkus sekas su mažesne savitosios sugerties sparta (SAR) ir 
lėtesniais gradiento pokyčio greičiais.

¨ GERAI

■ GALVOS KRYPTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)
Informuokite pacientą, kad jis nepasuktų arba nepalenktų savo galvos.

¨ GERAI

■ IŠORINIAI KOMPONENTAI
Prieš įeidami į skenavimo patalpą, nuimkite garso procesorių ir priedus.

¨ GERAI

■ GALVOS TVARSTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T) 
Uždėkite ant implanto prilaikantįjį tvarstį.
PASTABA. Tvarsčiu gali būti bent tris kartus aplink galvą tvirtai apvyniotas elastinis bintas.

¨ GERAI

Vykdymas
■ PACIENTO PADĖTIES NUSTATYMAS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)

Sulygiuokite taip, kad paciento galvos išilginė ašis būtų lygiagreti pagrindiniam magnetiniam laukui.
PASTABA. Tiriant apatines galūnes rekomenduojama paciento kojas pirma įstumti į skenerį, kad būtų sumažintas bet koks implanto 
magneto susilpninimo pavojus.

¨ GERAI

■ VEIKIMO REŽIMAS
Vykdykite sekas tik įprastu veikimo režimu. 
PASTABA.  Daugiausiai 3,2 W/kg galvos skenavimams, 2,0 W/kg viso kūno skenavimams

¨ GERAI

Jeigu NESILAIKOMA čia nurodytų sąlygų ar instrukcijų, galima 
SUŽALOTI pacientą ir (arba) 
SUGADINTI implantą!

→ GALIOJA visiems elektrodų variantams
→ GALIOJA visoms kūno sritims

Jei yra kitų implantų, pvz., klausos implantas kitoje ausyje, 
reikia taip pat vadovautis šio implanto MRT saugos nurodymais.

MED‑EL CI ir ABI modelių MRT kontrolinis sąrašas
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

Išoriniai MED‑EL implanto sistemos 
komponentai (garso procesorius ir priedai) yra 
MR nesaugūs ir juos prieš skenavimą būtina 
nuimti.

MED‑EL implanto sistemos implantuojamieji 
komponentai yra MR sąlyginiai.
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Bendrosios sąlygos
→ LEISTINAS, statinio magnetinio lauko stipris 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ MAKSIMALI LEISTINA SAR ĮPRASTAS VEIKIMO REŽIMAS, t. y.
3,2 W/kg (galvos) 
2,0 W/kg (viso kūno)

Pasiruošimas
■ IMPLANTO BŪKLĖ

Ar implanto korpusas mechaniškai nepažeistas? (nesulūžęs ar nesuskilęs)
¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti
→  STABDYTI

■ IMPLANTAVIMO BŪSENA
Ar implantas jau implantuotas ne mažiau kaip šešis mėnesius?

¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti
→  STABDYTI

■ KAULO STORIS
Ar kaulas po implantu yra ne mažiau kaip 0,4 mm storio?

¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti
→  STABDYTI

■ VAIZDO ARTEFAKTAS 
Ar galima tiksli diagnozė, netgi jei numatomas vaizdo artefaktas?

¨ TAIP
¨ NE

→  tęsti
→  STABDYTI

■ GARSINIAI POJŪČIAI
Informuokite pacientą apie galimus garsinius pojūčius tyrimo metu.
PASTABA. Garsinių pojūčių tikimybę ir intensyvumą galima sumažinti pasirinkus sekas su mažesne savitosios sugerties sparta (SAR) ir 
lėtesniais gradiento pokyčio greičiais.

¨ GERAI

■ GALVOS KRYPTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)
Informuokite pacientą, kad jis nepasuktų arba nepalenktų savo galvos.

¨ GERAI

■ IŠORINIAI KOMPONENTAI
Prieš įeidami į skenavimo patalpą, nuimkite garso procesorių ir priedus.

¨ GERAI

■ GALVOS TVARSTIS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T) 
Uždėkite ant implanto prilaikantįjį tvarstį.
PASTABA. Tvarsčiu gali būti bent tris kartus aplink galvą tvirtai apvyniotas elastinis bintas.

¨ GERAI

Vykdymas
■ PACIENTO PADĖTIES NUSTATYMAS (taikytina tik esant 1,0 T, 1,5 T)

Sulygiuokite taip, kad paciento galvos išilginė ašis būtų lygiagreti pagrindiniam magnetiniam laukui.
PASTABA. Tiriant apatines galūnes rekomenduojama paciento kojas pirma įstumti į skenerį, kad būtų sumažintas bet koks implanto 
magneto susilpninimo pavojus.

¨ GERAI

■ VEIKIMO REŽIMAS
Vykdykite sekas tik įprastu veikimo režimu. 
PASTABA.  Daugiausiai 3,2 W/kg galvos skenavimams, 2,0 W/kg viso kūno skenavimams

¨ GERAI

Jeigu NESILAIKOMA čia nurodytų sąlygų ar instrukcijų, galima 
SUŽALOTI pacientą ir (arba) 
SUGADINTI implantą!

→ GALIOJA visiems elektrodų variantams
→ GALIOJA visoms kūno sritims
→ GALIOJA vienos ausies ir abiejų ausų implantams

Jei yra kitų implantų, pvz., klausos implantas kitoje ausyje, 
reikia taip pat vadovautis šio implanto MRT saugos nurodymais.

MED‑EL CI ir ABI modelių MRT kontrolinis sąrašas
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

Išoriniai MED‑EL implanto sistemos 
komponentai (garso procesorius ir priedai) yra 
MR nesaugūs ir juos prieš skenavimą būtina 
nuimti.

MED‑EL implanto sistemos implantuojamieji 
komponentai yra MR sąlyginiai.
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
office@medel.com medel.com
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