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Lista de verificare pentru RMN pentru 
modelele MED‑EL de implant cohlear şi ABI 

 Vă rugăm să vizitaţi site‑ul www.medel.com/isi

Puteţi primi oricând asistenţă de la biroul local.
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Condiţii generale
→ PERMIS, câmp magnetic staţionar cu intensitatea de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T

→ VALOARE MAXIMĂ PERMISĂ SAR 
(la 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)

MOD NORMAL DE OPERARE, adică
3,2 W/kg (cap) 
2,0 W/kg (întregul corp)

→ VALOARE MAXIMĂ PERMISĂ SAR 
(la 3,0 T)

Cap
Întregul corp <35 cm faţă de creştetul capului
Întregul corp ≥35 cm faţă de creştetul capului

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

Pregătire
■ ARTEFACT DE IMAGINE 

Este posibil un diagnostic corect, chiar şi când se anticipează apariţia 
unui artefact de imagine?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi (punctul următor)
→  decideţi dacă magnetul trebuie îndepărtat

→  ÎNDEPĂRTAREA MAGNETULUI 
Magnetul implantului a fost îndepărtat prin intervenţie chirurgicală?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi 
→  STOP

■ SENZAŢII AUDITIVE
Informaţi pacientul cu privire la senzaţiile auditive posibile în timpul examinării.
NOTĂ: Probabilitatea şi intensitatea senzaţiilor auditive poate fi redusă prin selectarea secvenţelor cu o rată de absorbţie specifică (SAR) 
mai mică şi cu rate mai mici de rotaţie a gradientului.

¨ OK

■ ORIENTAREA CAPULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)
Informaţi pacientul să nu îşi întoarcă sau să nu își încline capul.

¨ OK

■ COMPONENTE EXTERNE
Scoateţi procesorul audio şi accesoriile înainte de a intra în sala cu aparatul de scanare.

¨ OK

• OPŢIONAL: BANDAJ PENTRU CAP
Opţional, poate fi folosit un bandaj de fixare pentru cap plasat peste implant, folosind o faşă elastică, înfăşurată 
strâns în jurul capului de cel puţin trei ori.

¨ OK

Executare
■ POZIŢIONAREA PACIENTULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T, 3,0 T)

Pacientul trebuie să fie așezat în scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept.
NOTĂ: Când sunt examinate membrele inferioare, se recomandă ca prima dată să fie poziţionate, în dispozitivul de scanare, picioarele 
pacientului.

¨ OK

■ MOD DE OPERARE (aplicabil numai la 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T)
Secvenţe de rulare numai în modul de operare normal. 
NOTĂ:  Max. 3,2 W/kg pentru scanări craniene, 2,0 W/kg pentru scanări ale întregului corp

¨ OK

■ MOD DE OPERARE (aplicabil numai la 3,0 T)
Aplicaţi numai SAR maximă permisă, conform următorului tabel:

SAR (Cap) SAR (Întregul corp)

<35 cm faţă de creştetul capului ≥35 cm faţă de creştetul capului

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

¨ OK

■ ACCESORII (aplicabile numai la 3,0 T)
Nu se vor utiliza antene de transmisie pentru cap sau antene de transmisie multi‑canal.

¨ OK

Nerespectarea condiţiilor sau instrucţiunilor conţinute în 
prezentul document, 
poate provoca VĂTĂMAREA pacientului şi/sau 
DETERIORAREA implantului!

→ VALABIL pentru toate variantele de electrozi intracohleari
→ VALABIL pentru toate regiunile corpului

În cazul implanturilor adiţionale, de exemplu, un implant auditiv 
în cealaltă ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare 
instrucţiunile de siguranţă pentru RMN aferente acestui implant.

Lista de verificare pentru RMN pentru modelele MED‑EL de implant cohlear 

Componentele externe ale sistemului 
de implant MED‑EL (procesorul audio şi 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN şi 
trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul 
sistemului de implant MED‑EL sunt 
compatibile condiţionat cu RMN.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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Condiţii generale
→ PERMIS, câmp magnetic staţionar cu intensitatea de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ VALOARE MAXIMĂ PERMISĂ SAR MOD NORMAL DE OPERARE, adică
3,2 W/kg (cap) 
2,0 W/kg (întregul corp)

Pregătire
■ ARTEFACT DE IMAGINE 

Este posibil un diagnostic corect, chiar şi când se anticipează apariţia 
unui artefact de imagine?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi (punctul următor)
→  decideţi dacă magnetul trebuie îndepărtat

→  ÎNDEPĂRTAREA MAGNETULUI 
Magnetul implantului a fost îndepărtat prin intervenţie chirurgicală?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi 
→  STOP

■ SENZAŢII AUDITIVE
Informaţi pacientul cu privire la senzaţiile auditive posibile în timpul examinării.
NOTĂ: Probabilitatea şi intensitatea senzaţiilor auditive poate fi redusă prin selectarea secvenţelor cu o rată de absorbţie specifică (SAR) 
mai mică şi cu rate mai mici de rotaţie a gradientului.

¨ OK

■ ORIENTAREA CAPULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)
Informaţi pacientul să nu îşi întoarcă sau să nu își încline capul.

¨ OK

■ COMPONENTE EXTERNE
Scoateţi procesorul audio şi accesoriile înainte de a intra în sala cu aparatul de scanare.

¨ OK

• OPŢIONAL: BANDAJ PENTRU CAP
Opţional, poate fi folosit un bandaj de fixare pentru cap plasat peste implant, folosind o faşă elastică, înfăşurată 
strâns în jurul capului de cel puţin trei ori.

¨ OK

Executare
■ POZIŢIONAREA PACIENTULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)

Pacientul trebuie să fie așezat în scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept.
NOTĂ: Când sunt examinate membrele inferioare, se recomandă ca prima dată să fie poziţionate, în dispozitivul de scanare, picioarele 
pacientului.

¨ OK

■ MOD DE OPERARE
Se aplică numai modul de operare normal. 
NOTĂ:  Max. 3,2 W/kg pentru scanări craniene, 2,0 W/kg pentru scanări ale întregului corp

¨ OK

Nerespectarea condiţiilor sau instrucţiunilor conţinute în 
prezentul document, 
poate provoca VĂTĂMAREA pacientului şi/sau 
DETERIORAREA implantului!

→ VALABIL pentru varianta de electrozi ABI
→ VALABIL pentru toate regiunile corpului

În cazul implanturilor adiţionale, de exemplu, un implant auditiv 
în cealaltă ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare 
instrucţiunile de siguranţă pentru RMN aferente acestui implant.

Lista de verificare pentru RMN pentru modelele MED‑EL ABI 
Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI

Componentele externe ale sistemului 
de implant MED‑EL (procesorul audio şi 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN şi 
trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul 
sistemului de implant MED‑EL sunt 
compatibile condiţionat cu RMN.
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Condiţii generale
→ PERMIS, câmp magnetic staţionar cu intensitatea de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ VALOARE MAXIMĂ PERMISĂ SAR MOD NORMAL DE OPERARE, adică
3,2 W/kg (cap) 
2,0 W/kg (întregul corp)

Pregătire
■ ARTEFACT DE IMAGINE 

Este posibil un diagnostic corect, chiar şi când se anticipează apariţia 
unui artefact de imagine?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi
→  STOP

■ SENZAŢII AUDITIVE
Informaţi pacientul cu privire la senzaţiile auditive posibile în timpul examinării.
NOTĂ: Probabilitatea şi intensitatea senzaţiilor auditive poate fi redusă prin selectarea secvenţelor cu o rată de absorbţie specifică (SAR) 
mai mică şi cu rate mai mici de rotaţie a gradientului.

¨ OK

■ ORIENTAREA CAPULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)
Informaţi pacientul să nu îşi întoarcă sau să nu își încline capul.

¨ OK

■ COMPONENTE EXTERNE
Scoateţi procesorul audio şi accesoriile înainte de a intra în sala cu aparatul de scanare.

¨ OK

■ BANDAJ PENTRU CAP (aplicabil numai la 1,0 T, 1,5 T)
Plasaţi un bandaj de fixare pentru cap peste implant.
NOTĂ: Bandajul poate fi o faşă elastică înfăşurată strâns în jurul capului, de cel puţin trei ori.

¨ OK

Executare
■ POZIŢIONAREA PACIENTULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)

Pacientul trebuie să fie așezat în scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept.
NOTĂ: Când extremităţile inferioare vor fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziţionate în scaner prima dată, pentru 
a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

¨ OK

■ MOD DE OPERARE
Secvenţe de rulare numai în modul de operare normal. 
NOTĂ:  Max. 3,2 W/kg pentru scanări craniene, 2,0 W/kg pentru scanări ale întregului corp

¨ OK

Nerespectarea condiţiilor sau instrucţiunilor conţinute în 
prezentul document, 
poate provoca VĂTĂMAREA pacientului şi/sau 
DETERIORAREA implantului!

→ VALABIL pentru toate variantele de electrozi
→ VALABIL pentru toate regiunile corpului

În cazul implanturilor adiţionale, de exemplu, un implant auditiv 
în cealaltă ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare 
instrucţiunile de siguranţă pentru RMN aferente acestui implant.

Lista de verificare pentru RMN pentru modelele MED‑EL de implant 
cohlear şi ABI

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

Componentele externe ale sistemului 
de implant MED‑EL (procesorul audio şi 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN şi 
trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul 
sistemului de implant MED‑EL sunt 
compatibile condiţionat cu RMN.
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Condiţii generale
→ PERMIS, câmp magnetic staţionar cu intensitatea de 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T

→ VALOARE MAXIMĂ PERMISĂ SAR MOD NORMAL DE OPERARE, adică
3,2 W/kg (cap) 
2,0 W/kg (întregul corp)

Pregătire
■ CONDIŢIA IMPLANTULUI

Carcasa implantului este intactă din punct de vedere mecanic? (nu este 
ruptă sau spartă)

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi
→  STOP

■ STATUSUL IMPLANTĂRII
Implantul a fost amplasat de cel puţin şase luni?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi
→  STOP

■ GROSIMEA OSULUI
Osul de sub implant are o grosime de cel puţin 0,4 mm?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi
→  STOP

■ ARTEFACT DE IMAGINE 
Este posibil un diagnostic corect, chiar şi când se anticipează apariţia 
unui artefact de imagine?

¨ DA
¨ NU

→  continuaţi
→  STOP

■ SENZAŢII AUDITIVE
Informaţi pacientul cu privire la senzaţiile auditive posibile în timpul examinării.
NOTĂ: Probabilitatea şi intensitatea senzaţiilor auditive poate fi redusă prin selectarea secvenţelor cu o rată de absorbţie specifică (SAR)  
mai mică şi cu rate mai mici de rotaţie a gradientului.

¨ OK

■ ORIENTAREA CAPULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)
Informaţi pacientul să nu îşi întoarcă sau să nu își încline capul.

¨ OK

■ COMPONENTE EXTERNE
Scoateţi procesorul audio şi accesoriile înainte de a intra în sala cu aparatul de scanare.

¨ OK

■ BANDAJ PENTRU CAP (aplicabil numai la 1,0 T, 1,5 T)
Plasaţi un bandaj de fixare pentru cap peste implant.
NOTĂ: Bandajul poate fi o faşă elastică înfăşurată strâns în jurul capului, de cel puţin trei ori.

¨ OK

Executare
■ POZIŢIONAREA PACIENTULUI (aplicabilă numai la 1,0 T, 1,5 T)

Pacientul trebuie să fie așezat în scaner în poziție de supinație, de pronație sau laterală, cu capul ținut drept.
NOTĂ: Când extremităţile inferioare vor fi examinate, se recomandă ca picioarele pacientului să fie poziţionate în scaner prima dată,  
pentru a minimiza orice risc de slăbire a magnetului implantului.

¨ OK

■ MOD DE OPERARE
Secvenţe de rulare numai în modul de operare normal. 
NOTĂ:  Max. 3,2 W/kg pentru scanări craniene, 2,0 W/kg pentru scanări ale întregului corp

¨ OK

Nerespectarea condiţiilor sau instrucţiunilor conţinute în 
prezentul document, 
poate provoca VĂTĂMAREA pacientului şi/sau 
DETERIORAREA implantului!

→ VALABIL pentru toate variantele de electrozi
→ VALABIL pentru toate regiunile corpului
→  VALABIL pentru prevederea unui implant atât unilateral, cât 

şi bilateral

În cazul implanturilor adiţionale, de exemplu, un implant auditiv 
în cealaltă ureche: Suplimentar, trebuie luate în considerare 
instrucţiunile de siguranţă pentru RMN aferente acestui implant.

Lista de verificare pentru RMN pentru modelele MED‑EL de implant 
cohlear şi ABI

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

Componentele externe ale sistemului 
de implant MED‑EL (procesorul audio şi 
accesoriile) nu sunt sigure în mediul RMN şi 
trebuie scoase înainte de scanare.

Componentele implantului din cadrul 
sistemului de implant MED‑EL sunt 
compatibile condiţionat cu RMN.
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