
Sayın Hasta

Doktorunuz tarafından bir eklemin özel MR incelemesi yapıl-
mak üzere merkezimize havale edildiniz. Eklem içine bir kon-
trast maddesi enjekte edilerek yapılan bu inceleme yöntemin-
de, kontrast madde enjekte edilmeden yapılan uygulamalara 
kıyasla eklem içinde görülmesi zor olan yapıların görüntülen-
mesi sağlanır. Eklem içine nüfuz eden kontrast maddesi say-
esinde genellikle tespit edilmesi mümkün olmayan hastalıklar 
teşhis edilebilir. Böylece bağ ve eklem kapsülündeki çok ince 
çatlaklar tespit edilebilir.

İnceleme uygulaması
Kontrast madde hastaya, MR incelemesinden önce başka 
bir odada enjekte edilir. Bunun sebebi iğnenin radyolog ta-
rafından tam doğru pozisyona (röntgen veya görüntüleme 
cihazı kullanılarak) yapılması içindir.

İğne yapılacak yer dezenfekte edildikten ve steril olarak 
kapatıldıktan sonra radyolog tarafından enjeksiyon uygu-
lanır. Bu uygulamada kullanılan iğneler genelde kan alma 
işleminde kullanılan iğnelerden daha incedir. İğne deriye 
batırıldıktan sonra lokal anestezi gerçekleşir. Arkasından 
iğne, kademeli olarak ekleme kadar ilerletilir. İğne ekleme 
eriştiğinde az miktarda röntgen kontrast maddesi enjekte 
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edilir ve böylece MR kontrast maddesinin güvenli bir şekilde 
ekleme ulaşması sağlanır. MR kontrast maddesinin enjekte 
edilmesi esnasında eklemde bir bası hissi duyabilirsiniz.

İğne çıkarıldıktan sonra röntgen asistanı tarafından MR 
cihazına götürülürsünüz. MR görüntüleme işlemi yaklaşık 
25 ila 30 dakika sürer, bu süre içinde mümkün olduğunca 
hareket etmemelisiniz. 

Hangi yan etkiler oluşabilir?
 n İnceleme uygulamasından birkaç saat sonra görüntü-

leme yapılan eklemde ağrılar oluşabilir ve bu ağrılar 
azami 1-3 gün sürebilir.

 n Venöz olarak enjekte edilen kontrast maddeye kıyas-
la bu uygulamada hastanın alerjik tepki vermesi çok 
daha nadirdir.

 n Nadir durumlarda morarma oluşabilir.
 n Enfeksiyonlar çok nadir görülür (görülme olasılığı 1:10‘000 

dan daha az)

Lütfen aşağıdaki soruları cevaplayın Evet Hayır

n Kan sulandırıcı ilaç alıyor musunuz? o o

n Enfeksiyon şikayetiniz var mı? o o
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Yukarıda açıklanan bilgileri anladım, bütün soruları en iyi şekilde cevapladım ve muayene uygulamasının yapılmasını kabul 
ediyorum. İnceleme uygulaması öncesi ve esnasında bize her zaman sorular sorabilirsiniz. 

Soyadı:

Adı:

Doğum tarihi:

TR

MRI Bahnhofplatz 
Bahnhofplatz 3, 8001 Zurich

MRI Bethanien 
Toblerstrasse 51, 8044 Zurich

MRI Stadelhofen 
Goethestrasse 18, 8001 Zurich

MRI Schulthess Klinik 
Lengghalde 2, 8008 Zurich

Tarih: Hastanın imzası: Radyolog:


