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MRI pārbaudes saraksts  
MED‑EL CI un ABI modeļiem 

 Apmeklējiet mūsu vietni www.medel.com/isi

Palīdzība un atbalsts vienmēr ir pieejams vietējā birojā.
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Vispārējie nosacījumi
→ ATĻAUTS, statiskā magnētiskā lauka stiprums 0,2  T, 1,0  T, 1,5 T, 3,0  T

→ MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ ĪPATNĒJĀS ABSORBCIJAS 
INTENSITĀTE (SAR — SPECIFIC ABSORBTION RATE) 
(pie 0,2  T, 1,0  T, 1,5 T)

NORMĀLĀ DARBĪBAS REŽĪMĀ, t. i.,
3,2 W/kg (galvai) 
2,0 W/kg (visam ķermenim)

→ MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ ĪPATNĒJĀS ABSORBCIJAS 
INTENSITĀTE (SAR — SPECIFIC ABSORBTION RATE) 
(pie 3,0 T) 

Galva
Viss ķermenis <35 cm no galvas augšdaļas
Viss ķermenis ≥35 cm no galvas augšdaļas

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

Sagatavošana
■ ATTĒLA ARTEFAKTS 

Vai precīza diagnoze ir iespējama pat ar paredzamu attēla artefaktu?
¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt (nākamā aizzīme)
→  jālemj par to, vai ir nepieciešams izņemt magnētu

→  MAGNĒTA IZŅEMŠANA 
Vai implanta magnēts ir ķirurģiski izņemts?

¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt 
→  PĀRTRAUKT

■ AR DZIRDI SAISTĪTAS SAJŪTAS
Informējiet pacientu par iespējamām ar dzirdi saistītām sajūtām, kas var rasties izmeklējuma laikā.
PIEZĪME. Ar dzirdi saistīto sajūtu iespējamību un intensitāti var samazināt, izvēloties darbības sekvences ar zemāku īpatnējās absorbcijas 
intensitāti (specific absorption rate — SAR) un lēnāku gradienta rotācijas koeficientu.

¨ LABI

■ GALVAS NOVIETOJUMS (pie 1,0  T, 1,5  T, 3,0 T)
Informējiet pacientu par to, ka viņš nedrīkst pagriezt vai noliekt galvu.

¨ LABI

■ ĀRĒJIE KOMPONENTI
Pirms ieiešanas skenera telpā noņemiet audio procesoru un piederumus.

¨ LABI

• NEOBLIGĀTI NOSACĪJUMI: GALVAS PĀRSĒJS
Ja nepieciešams, galvas pārsējam var izmantot elastīgu saiti, to pārsedzot pāri implantam un cieši aptinot ap galvu 
vismaz trīs reizes.

¨ LABI

Izpilde
■ PACIENTA NOVIETOJUMS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)

Galvai jābūt novietotai taisni.
PIEZĪME. Ja jāizmeklē apakšējās ekstremitātes, pacientu skenerī ieteicams ievietot ar kājām pa priekšu.

¨ LABI

■ DARBĪBAS REŽĪMS (attiecināms tikai uz 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)
Izmantojiet sekvences vienīgi “normālā darbības režīmā”. 
PIEZĪME.  Ne vairāk kā 3,2 W/kg galvas izmeklējumiem, 2,0 W/kg visa ķermeņa izmeklējumiem

¨ LABI

■ DARBĪBAS REŽĪMS (attiecināms tikai uz 3,0 T)
Izmantojiet tikai maksimālo pieļaujamo īpatnējās absorbcijas intensitāti (SAR — specific absorption rate), kas minēta 
tālāk redzamajā tabulā:

Īpatnējās absorbcijas intensitāte 
(SAR — specific absorption rate) galvai

Īpatnējās absorbcijas intensitāte (SAR — specific absorption rate) visam ķermenim

<35 cm no galvas augšdaļas ≥35 cm no galvas augšdaļas

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

¨ LABI

■ PIEDERUMI (attiecināmi tikai uz 3,0 T)
Neizmantojiet galvas raidītāju spoles un daudzkanālu raidītāju spoles.

¨ LABI

Šeit minēto nosacījumu un norādījumu neievērošana var radīt 
pacienta 
TRAUMU un/vai implanta 
BOJĀJUMU!

→ ATTIECAS uz visiem intrakohleāro elektrodu variantiem
→ ATTIECAS uz visiem anatomiskajiem apgabaliem

Ja izmanto papildu implantus, piemēram, dzirdes implantu otrā 
ausī: papildus jāievēro MR attēlveidošanas drošības norādījumi 
arī attiecībā uz šo implantu.

MRI pārbaudes saraksts MED‑EL CI modeļiem 

MED‑EL implanta sistēmas ārējās sastāvdaļas 
(audio procesors un piederumi) nav droši 
lietojamas MR izmeklējumu laikā un pirms 
skenēšanas ir jānoņem.

MED‑EL implanta sistēmas implanta 
sastāvdaļas ir droši lietojamas MR vidē.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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Vispārējie nosacījumi
→ ATĻAUTS, statiskā magnētiskā lauka stiprums 0,2  T, 1,0  T, 1,5 T

→ MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ (SAR — SPECIFIC ABSORBTION RATE) NORMĀLĀ DARBĪBAS REŽĪMĀ, t. i.,
3,2 W/kg (galvai) 
2,0 W/kg (visam ķermenim)

Sagatavošana
■ ATTĒLA ARTEFAKTS 

Vai precīza diagnoze ir iespējama pat ar paredzamu attēla artefaktu?
¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt (nākamā aizzīme)
→  jālemj par to, vai ir nepieciešams izņemt 

magnētu

→  MAGNĒTA IZŅEMŠANA 
Vai implanta magnēts ir ķirurģiski izņemts?

¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt 
→  PĀRTRAUKT

■ AR DZIRDI SAISTĪTAS SAJŪTAS
Informējiet pacientu par iespējamām ar dzirdi saistītām sajūtām, kas var rasties izmeklējuma laikā.
PIEZĪME. Ar dzirdi saistīto sajūtu iespējamību un intensitāti var samazināt, izvēloties darbības sekvences ar zemāku īpatnējās absorbcijas 
intensitāti (specific absorption rate — SAR) un lēnāku gradienta rotācijas koeficientu.

¨ LABI

■ GALVAS NOVIETOJUMS (attiecināms vienīgi uz 1,0  T, 1,5  T)
Informējiet pacientu par to, ka viņš nedrīkst pagriezt vai noliekt galvu.

¨ LABI

■ ĀRĒJIE KOMPONENTI
Pirms ieiešanas skenera telpā noņemiet audio procesoru un piederumus.

¨ LABI

• NEOBLIGĀTI NOSACĪJUMI: GALVAS PĀRSĒJS
Ja nepieciešams, galvas pārsējam var izmantot elastīgu saiti, to pārsedzot pāri implantam un cieši aptinot ap galvu 
vismaz trīs reizes.

¨ LABI

Izpilde
■ PACIENTA NOVIETOJUMS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T)

Galvai jābūt novietotai taisni.
PIEZĪME. Ja jāizmeklē apakšējās ekstremitātes, pacientu skenerī ieteicams ievietot ar kājām pa priekšu.

¨ LABI

■ DARBĪBAS REŽĪMS
Izmantojiet vienīgi "normālu darbības režīmu". 
PIEZĪME.  Ne vairāk kā 3,2 W/kg galvas izmeklējumiem, 2,0 W/kg visa ķermeņa izmeklējumiem

¨ LABI

Šeit minēto nosacījumu un norādījumu neievērošana var radīt 
pacienta 
TRAUMU un/vai implanta 
BOJĀJUMU!

→ ATTIECAS uz ABI elektrodu variantu
→ ATTIECAS uz visiem anatomiskajiem apgabaliem

Ja izmanto papildu implantus, piemēram, dzirdes implantu otrā 
ausī: papildus jāievēro MR attēlveidošanas drošības norādījumi 
arī attiecībā uz šo implantu.

MRI pārbaudes saraksts MED‑EL ABI modeļiem 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

MED‑EL implanta sistēmas ārējās sastāvdaļas 
(audio procesors un piederumi) nav droši 
lietojamas MR izmeklējumu laikā un pirms 
skenēšanas ir jānoņem.

MED‑EL implanta sistēmas implanta 
sastāvdaļas ir droši lietojamas MR vidē.
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Vispārējie nosacījumi
→ ATĻAUTS, statiskā magnētiskā lauka stiprums 0,2  T, 1,0  T, 1,5 T

→ MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ (SAR — SPECIFIC ABSORBTION RATE) NORMĀLĀ DARBĪBAS REŽĪMĀ, t. i.,
3,2 W/kg (galvai) 
2,0 W/kg (visam ķermenim)

Sagatavošana
■ ATTĒLA ARTEFAKTS 

Vai precīza diagnoze ir iespējama pat ar paredzamu attēla artefaktu?
¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt
→  PĀRTRAUKT

■ AR DZIRDI SAISTĪTAS SAJŪTAS
Informējiet pacientu par iespējamām ar dzirdi saistītām sajūtām, kas var rasties izmeklējuma laikā.
PIEZĪME. Ar dzirdi saistīto sajūtu iespējamību un intensitāti var samazināt, izvēloties darbības sekvences ar zemāku īpatnējās absorbcijas 
intensitāti (specific absorption rate — SAR) un lēnāku gradienta rotācijas koeficientu.

¨ LABI

■ GALVAS NOVIETOJUMS (attiecināms vienīgi uz 1,0  T, 1,5  T)
Informējiet pacientu par to, ka viņš nedrīkst pagriezt vai noliekt galvu.

¨ LABI

■ ĀRĒJIE KOMPONENTI
Pirms ieiešanas skenera telpā noņemiet audio procesoru un piederumus.

¨ LABI

■ GALVAS PĀRSĒJS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T) 
Uzlieciet atbalstošu galvas pārsēju pāri implantam.
PIEZĪME. Pārsējam var izmantot elastīgu saiti, to cieši aptinot ap galvu vismaz trīs reizes.

¨ LABI

Izpilde
■ PACIENTA NOVIETOJUMS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T)

Novietojiet pacienta galvas vertikālo asi paralēli galvenajam magnētiskajam laukam.
PIEZĪME. Skenējot apakšējās ekstremitātes, ir ieteicams pacientu ievietot skenerī ar kājām pa priekšu, lai samazinātu implanta magnēta 
jaudas samazināšanās risku.

¨ LABI

■ DARBĪBAS REŽĪMS
Izmantojiet sekvences vienīgi “normālā darbības režīmā”. 
PIEZĪME.  Ne vairāk kā 3,2 W/kg galvas izmeklējumiem, 2,0 W/kg visa ķermeņa izmeklējumiem

¨ LABI

Šeit minēto nosacījumu un norādījumu neievērošana var radīt 
pacienta 
TRAUMU un/vai implanta 
BOJĀJUMU!

→ ATTIECAS uz visiem elektrodu variantiem
→ ATTIECAS uz visiem anatomiskajiem apgabaliem

Ja izmanto papildu implantus, piemēram, dzirdes implantu otrā 
ausī: papildus jāievēro MR attēlveidošanas drošības norādījumi 
arī attiecībā uz šo implantu.

MRI pārbaudes saraksts MED‑EL CI un ABI modeļiem
Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

MED‑EL implanta sistēmas ārējās sastāvdaļas 
(audio procesors un piederumi) nav droši 
lietojamas MR izmeklējumu laikā un pirms 
skenēšanas ir jānoņem.

MED‑EL implanta sistēmas implanta 
sastāvdaļas ir droši lietojamas MR vidē.
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Vispārējie nosacījumi
→ ATĻAUTS, statiskā magnētiskā lauka stiprums 0,2  T, 1,0  T, 1,5 T

→ MAKSIMĀLĀ ATĻAUTĀ (SAR — SPECIFIC ABSORBTION RATE) NORMĀLĀ DARBĪBAS REŽĪMĀ, t. i.,
3,2 W/kg (galvai) 
2,0 W/kg (visam ķermenim)

Sagatavošana
■ IMPLANTA STĀVOKLIS

Vai implanta korpuss ir mehāniskā kārtībā (nav ieplaisājis vai saplīsis)? 
¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt
→  PĀRTRAUKT

■ IMPLANTĒŠANAS STATUSS
Vai implants ir bijis ievietots vismaz sešus mēnešus?

¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt
→  PĀRTRAUKT

■ KAULA BIEZUMS
Vai zem implanta esošais kauls ir vismaz 0,4 mm biezs?

¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt
→  PĀRTRAUKT

■ ATTĒLA ARTEFAKTS 
Vai precīza diagnoze ir iespējama pat ar paredzamu attēla artefaktu?

¨ JĀ
¨ NĒ

→  turpināt
→  PĀRTRAUKT

■ AR DZIRDI SAISTĪTAS SAJŪTAS
Informējiet pacientu par iespējamām ar dzirdi saistītām sajūtām, kas var rasties izmeklējuma laikā.
PIEZĪME. Ar dzirdi saistīto sajūtu iespējamību un intensitāti var samazināt, izvēloties darbības sekvences ar zemāku īpatnējās absorbcijas 
intensitāti (specific absorption rate — SAR) un lēnāku gradienta rotācijas koeficientu.

¨ LABI

■ GALVAS NOVIETOJUMS (attiecināms vienīgi uz 1,0  T, 1,5  T)
Informējiet pacientu par to, ka viņš nedrīkst pagriezt vai noliekt galvu.

¨ LABI

■ ĀRĒJIE KOMPONENTI
Pirms ieiešanas skenera telpā noņemiet audio procesoru un piederumus.

¨ LABI

■ GALVAS PĀRSĒJS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T) 
Uzlieciet atbalstošu galvas pārsēju pāri implantam.
PIEZĪME. Pārsējam var izmantot elastīgu saiti, to cieši aptinot ap galvu vismaz trīs reizes.

¨ LABI

Izpilde
■ PACIENTA NOVIETOJUMS (attiecināms tikai uz 1,0 T, 1,5 T)

Novietojiet pacienta galvas vertikālo asi paralēli galvenajam magnētiskajam laukam.
PIEZĪME. Skenējot apakšējās ekstremitātes, ir ieteicams pacientu ievietot skenerī ar kājām pa priekšu, lai samazinātu implanta magnēta 
jaudas samazināšanās risku.

¨ LABI

■ DARBĪBAS REŽĪMS
Izmantojiet sekvences vienīgi “normālā darbības režīmā”. 
PIEZĪME.  Ne vairāk kā 3,2 W/kg galvas izmeklējumiem, 2,0 W/kg visa ķermeņa izmeklējumiem 

¨ LABI

Šeit minēto nosacījumu un norādījumu neievērošana var radīt 
pacienta 
TRAUMU un/vai implanta 
BOJĀJUMU!

→ ATTIECAS uz visiem elektrodu variantiem
→ ATTIECAS uz visiem anatomiskajiem apgabaliem
→ ATTIECAS uz vienpusējiem un abpusējiem implantiem

Ja izmanto papildu implantus, piemēram, dzirdes implantu otrā 
ausī: papildus jāievēro MR attēlveidošanas drošības norādījumi 
arī attiecībā uz šo implantu.

MRI pārbaudes saraksts MED‑EL CI un ABI modeļiem
PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

MED‑EL implanta sistēmas ārējās sastāvdaļas 
(audio procesors un piederumi) nav droši 
lietojamas MR izmeklējumu laikā un pirms 
skenēšanas ir jānoņem.

MED‑EL implanta sistēmas implanta 
sastāvdaļas ir droši lietojamas MR vidē.
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MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
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