
AW113546_1.0Дивіться також «Керівництво з медичних процедур» або відвідайте веб-сайт www.medel.com/isi1

Контрольний лист з МРТ для моделей 
кохлеарних імплантатів та слухових 
стовбуромозкових імплантатів (ABI) MED‑EL 

  Відвідайте наш веб‑сайт www.medel.com/isi

Ви завжди можете звернутися за допомогою та підтримкою до місцевого 
представництва компанії.
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AW113546_1.0Дивіться також «Керівництво з медичних процедур» або відвідайте веб-сайт www.medel.com/isi1

Загальні умови
→ ДОПУСТИМЕ статичне магнітне поле потужністю 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл, 3,0 Тл

→ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ питомий 
коефіцієнт поглинання (SAR) 
(при 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл)

ЗВИЧАЙНИЙ РОБОЧИЙ РЕЖИМ, тобто
3,2 Вт/кг (голова) 
2,0 Вт/кг (усе тіло)

→ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ питомий 
коефіцієнт поглинання (SAR) 
(при 3,0 Тл) 

Голова
Усе тіло < 35 см від маківки голови
Усе тіло ≥ 35 см від маківки голови

1,6 Вт/кг 
1,0 Вт/кг
2,0 Вт/кг

Підготування
■ АРТЕФАКТ НА ЗНІМКУ 

Чи можливо встановити точний діагноз навіть при очікуваному 
виникненні артефакту?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити (наступний пункт)
→  прийміть рішення, чи необхідно видалити 

магніт

→  ВИДАЛЕННЯ МАГНІТУ 
Чи видалено магніт хірургічним шляхом?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити 
→  СТОП

■ СЛУХОВІ ВІДЧУТТЯ
Повідомте пацієнта про можливі слухові відчуття під час обстеження.
ПРИМІТКА. Ймовірність та інтенсивність слухових відчуттів можна знизити, обравши послідовності з більш низьким питомим коефіцієнтом 
поглинання (SAR) і меншою швидкістю наростання градієнта.

¨ OK

■ ОРІЄНТАЦІЯ ГОЛОВИ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл, 3,0 Тл)
Повідомте пацієнта про те, щоб він не повертав і не відхиляв голову.

¨ OK

■ ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ
Перед входом до кабінету МРТ зніміть аудіопроцесор і допоміжне обладнання.

¨ OK

• НЕОБОВ’ЯЗКОВО: ПОВʼЯЗКА НА ГОЛОВУ
Додатково можна використовувати еластичну пов’язку на ділянці імплантату, туго намотану навколо 
голови щонайменше тричі.

¨ OK

Виконання процедури
■ РОЗМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл, 3,0 Тл)

Пацієнт повинен тримати голову прямо.
ПРИМІТКА. При обстеженні нижніх кінцівок рекомендується таке положення пацієнта в томографі, при якому ноги розташовуються 
попереду.

¨ OK

■ РОБОЧИЙ РЕЖИМ (застосовується тільки при 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Дотримуйтесь послідовності виконання дій тільки у звичайному робочому режимі. 
ПРИМІТКА.  Макс. 3,2 Вт/кг для сканування головного мозку, 2,0 Вт/кг для сканування всього тіла

¨ OK

■ РОБОЧИЙ РЕЖИМ (застосовується тільки при 3,0 Тл)
Визначайте максимально допустимий питомий коефіцієнт поглинання (SAR) тільки відповідно до наступної таблиці:

SAR (голова) SAR (усе тіло)

< 35 см від маківки голови ≥ 35 см від маківки голови

1,6 Вт/кг 1,0 Вт/кг 2,0 Вт/кг

¨ OK

■ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ (застосовується тільки при 3,0 Тл)
Не використовуйте передавальні котушки для голови або багатоканальні передавальні котушки.

¨ OK

НЕДОТРИМАННЯ зазначених умов або інструкцій може 
призвести до 
ТРАВМУВАННЯ пацієнта та/або 
ПОШКОДЖЕННЯ імплантату!

→  ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх варіантів інтракохлеарних 
електродів

→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх ділянок тіла

При наявності інших імплантатів, наприклад слухового 
імплантату в іншому вусі: також слід дотримуватися правил 
безпеки щодо такого додаткового імплантату під час 
проведення МРТ‑сканування.

Контрольний лист з МРТ для моделей кохлеарних імплантатів MED‑EL 

Перед проведенням сканування необхідно 
зняти зовнішні компоненти системи 
імплантатів MED‑EL (аудіопроцесор і 
допоміжне обладнання), оскільки вони є 
небезпечними для проведення МРТ.

Компоненти системи імплантатів MED‑EL 
умовно безпечні для проведення МРТ.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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AW113546_1.0Дивіться також «Керівництво з медичних процедур» або відвідайте веб-сайт www.medel.com/isi2

Загальні умови
→ ДОПУСТИМЕ статичне магнітне поле потужністю 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл

→ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ питомий коефіцієнт поглинання (SAR) ЗВИЧАЙНИЙ РОБОЧИЙ РЕЖИМ, тобто
3,2 Вт/кг (голова) 
2,0 Вт/кг (усе тіло)

Підготування
■ АРТЕФАКТ НА ЗНІМКУ 

Чи можливо встановити точний діагноз навіть при очікуваному 
виникненні артефакту?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити (наступний пункт)
→  прийміть рішення, чи необхідно видалити 

магніт

→  ВИДАЛЕННЯ МАГНІТУ 
Чи видалено магніт хірургічним шляхом?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити 
→  СТОП

■ СЛУХОВІ ВІДЧУТТЯ
Повідомте пацієнта про можливі слухові відчуття під час обстеження.
ПРИМІТКА. Ймовірність та інтенсивність слухових відчуттів можна знизити, обравши послідовності з більш низьким питомим 
коефіцієнтом поглинання (SAR) і меншою швидкістю наростання градієнта.

¨ OK

■ ОРІЄНТАЦІЯ ГОЛОВИ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Повідомте пацієнта про те, щоб він не повертав і не відхиляв голову.

¨ OK

■ ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ
Перед входом до кабінету МРТ зніміть аудіопроцесор і допоміжне обладнання.

¨ OK

• НЕОБОВ’ЯЗКОВО: ПОВʼЯЗКА НА ГОЛОВУ
Додатково можна використовувати еластичну пов’язку на ділянці імплантату, туго намотану навколо 
голови щонайменше тричі.

¨ OK

Виконання процедури
■ РОЗМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)

Пацієнт повинен тримати голову прямо.
ПРИМІТКА. При обстеженні нижніх кінцівок рекомендується таке положення пацієнта в томографі, при якому ноги розташовуються 
попереду.

¨ OK

■ РОБОЧИЙ РЕЖИМ
Застосовуйте тільки звичайний робочий режим. 
ПРИМІТКА.  Макс. 3,2 Вт/кг для сканування головного мозку, 2,0 Вт/кг для сканування всього тіла

¨ OK

НЕДОТРИМАННЯ зазначених умов або інструкцій може 
призвести до 
ТРАВМУВАННЯ пацієнта та/або 
ПОШКОДЖЕННЯ імплантату!

→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для варіанта електродів слухових 
стовбуромозкових імплантатів (ABI)
→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх ділянок тіла

При наявності інших імплантатів, наприклад слухового 
імплантату в іншому вусі: також слід дотримуватися правил 
безпеки щодо такого додаткового імплантату під час 
проведення МРТ‑сканування.

Контрольний лист з МРТ для моделей слухових стовбуромозкових 
імплантатів (ABI) MED‑EL 

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Перед проведенням сканування необхідно 
зняти зовнішні компоненти системи 
імплантатів MED‑EL (аудіопроцесор і 
допоміжне обладнання), оскільки вони є 
небезпечними для проведення МРТ.

Компоненти системи імплантатів MED‑EL 
умовно безпечні для проведення МРТ.
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AW113546_1.0Дивіться також «Керівництво з медичних процедур» або відвідайте веб-сайт www.medel.com/isi3

Загальні умови
→ ДОПУСТИМЕ статичне магнітне поле потужністю 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл

→ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ питомий коефіцієнт поглинання (SAR) ЗВИЧАЙНИЙ РОБОЧИЙ РЕЖИМ, тобто
3,2 Вт/кг (голова) 
2,0 Вт/кг (усе тіло)

Підготування
■ АРТЕФАКТ НА ЗНІМКУ 

Чи можливо встановити точний діагноз навіть при очікуваному 
виникненні артефакту?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити
→  СТОП

■ СЛУХОВІ ВІДЧУТТЯ
Повідомте пацієнта про можливі слухові відчуття під час обстеження.
ПРИМІТКА. Ймовірність та інтенсивність слухових відчуттів можна знизити, обравши послідовності з більш низьким питомим 
коефіцієнтом поглинання (SAR) і меншою швидкістю наростання градієнта.

¨ OK

■ ОРІЄНТАЦІЯ ГОЛОВИ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Повідомте пацієнта про те, щоб він не повертав і не відхиляв голову.

¨ OK

■ ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ
Перед входом до кабінету МРТ зніміть аудіопроцесор і допоміжне обладнання.

¨ OK

■ ПОВʼЯЗКА НА ГОЛОВУ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Надягніть тугу пов'язку на голову поверх імплантату.
ПРИМІТКА. Для цього можна використовувати еластичну пов’язку, туго намотану навколо голови щонайменше тричі.

¨ OK

Виконання процедури
■ РОЗМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)

Вирівняйте поздовжню вісь голови пацієнта паралельно головному магнітному полю.
ПРИМІТКА. При обстеженні нижніх кінцівок рекомендується таке положення пацієнта в томографі, при якому ноги розташовуються 
попереду, щоб мінімізувати будь-який ризик ослаблення магніту імплантату.

¨ OK

■ РОБОЧИЙ РЕЖИМ
Дотримуйтесь послідовності виконання дій тільки у звичайному робочому режимі. 
ПРИМІТКА.  Макс. 3,2 Вт/кг для сканування головного мозку, 2,0 Вт/кг для сканування всього тіла

¨ OK

НЕДОТРИМАННЯ зазначених умов або інструкцій може 
призвести до 
ТРАВМУВАННЯ пацієнта та/або 
ПОШКОДЖЕННЯ імплантату!

→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх варіантів електродів
→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх ділянок тіла

При наявності інших імплантатів, наприклад слухового 
імплантату в іншому вусі: також слід дотримуватися правил 
безпеки щодо такого додаткового імплантату під час 
проведення МРТ‑сканування.

Контрольний лист з МРТ для моделей кохлеарних імплантатів та 
слухових стовбуромозкових імплантатів (ABI) MED‑EL

Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN | SONATA 
Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

Перед проведенням сканування необхідно 
зняти зовнішні компоненти системи 
імплантатів MED‑EL (аудіопроцесор і 
допоміжне обладнання), оскільки вони є 
небезпечними для проведення МРТ.

Компоненти системи імплантатів MED‑EL 
умовно безпечні для проведення МРТ.
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Загальні умови
→ ДОПУСТИМЕ статичне магнітне поле потужністю 0,2 Тл, 1,0 Тл, 1,5 Тл

→ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМИЙ питомий коефіцієнт поглинання (SAR) ЗВИЧАЙНИЙ РОБОЧИЙ РЕЖИМ, тобто
3,2 Вт/кг (голова) 
2,0 Вт/кг (усе тіло)

Підготування
■ СТАН ІМПЛАНТАТУ

Чи відсутні механічні пошкодження корпусу? (тріснутий чи розколотий)
¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити
→  СТОП

■ СТАТУС ІМПЛАНТАЦІЇ
Імплантат було вживлено не менше шести місяців тому?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити
→  СТОП

■ ТОВЩИНА КІСТКИ
Чи має кістка під магнітом імплантату товщину не менше 0,4 мм?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити
→  СТОП

■ АРТЕФАКТ НА ЗНІМКУ 
Чи можливо встановити точний діагноз навіть при очікуваному 
виникненні артефакту?

¨ ТАК
¨ НІ

→  продовжити
→  СТОП

■ СЛУХОВІ ВІДЧУТТЯ
Повідомте пацієнта про можливі слухові відчуття під час обстеження.
ПРИМІТКА. Ймовірність та інтенсивність слухових відчуттів можна знизити, обравши послідовності з більш низьким питомим 
коефіцієнтом поглинання (SAR) і меншою швидкістю наростання градієнта.

¨ OK

■ ОРІЄНТАЦІЯ ГОЛОВИ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Повідомте пацієнта про те, щоб він не повертав і не відхиляв голову.

¨ OK

■ ЗОВНІШНІ КОМПОНЕНТИ
Перед входом до кабінету МРТ зніміть аудіопроцесор і допоміжне обладнання.

¨ OK

■ ПОВʼЯЗКА НА ГОЛОВУ (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)
Надягніть тугу пов'язку на голову поверх імплантату.
ПРИМІТКА. Для цього можна використовувати еластичну пов’язку, туго намотану навколо голови щонайменше тричі.

¨ OK

Виконання процедури
■ РОЗМІЩЕННЯ ПАЦІЄНТА (застосовується тільки при 1,0 Тл, 1,5 Тл)

Вирівняйте поздовжню вісь голови пацієнта паралельно головному магнітному полю.
ПРИМІТКА. При обстеженні нижніх кінцівок рекомендується таке положення пацієнта в томографі, при якому ноги розташовуються 
попереду, щоб мінімізувати будь-який ризик ослаблення магніту імплантату.

¨ OK

■ РОБОЧИЙ РЕЖИМ
Дотримуйтесь послідовності виконання дій тільки у звичайному робочому режимі. 
ПРИМІТКА.  Макс. 3,2 Вт/кг для сканування головного мозку, 2,0 Вт/кг для сканування всього тіла

¨ OK

НЕДОТРИМАННЯ зазначених умов або інструкцій може 
призвести до 
ТРАВМУВАННЯ пацієнта та/або 
ПОШКОДЖЕННЯ імплантату!

→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх варіантів електродів
→ ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ для всіх ділянок тіла
→  ПОЛОЖЕННЯ ДІЙСНЕ як для монолатерального, так і 

для білатерального імплантатів

При наявності інших імплантатів, наприклад слухового 
імплантату в іншому вусі: також слід дотримуватися правил 
безпеки щодо такого додаткового імплантату під час 
проведення МРТ‑сканування.

Контрольний лист з МРТ для моделей кохлеарних імплантатів та 
слухових стовбуромозкових імплантатів (ABI) MED‑EL

PULSAR | C40+ | C40 
PULSAR ABI | C40+ ABI

Перед проведенням сканування необхідно 
зняти зовнішні компоненти системи 
імплантатів MED‑EL (аудіопроцесор і 
допоміжне обладнання), оскільки вони є 
небезпечними для проведення МРТ.

Компоненти системи імплантатів MED‑EL 
умовно безпечні для проведення МРТ.
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Дивіться також «Керівництво з медичних процедур» або відвідайте веб-сайт www.medel.com/isi5

MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a | 6020 Innsbruck, Austria
office@medel.com medel.com
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