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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  

 Θα πρέπει να προσέλθετε στην Μονάδα Μαγνητική Τομογραφίας δέκα λεπτά τουλάχιστον 
πριν το προγραμματισμένο ραντεβού σας. Ο χρόνος αναμονής σας για την εξέταση 
αναμένεται να κυμανθεί από 10 λεπτά έως 3 ώρες ανάλογα με το είδος της εξέτασης και 
τις συνθήκες της εφημερίας/Νοσοκομείου. 

 ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΑ CD ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ. 

 Εάν παίρνετε φάρμακα για άλλες παθήσεις, τα παίρνετε κανονικά το πρωί αφού 
συνεννοηθείτε με τον θεράποντα ιατρό σας. 

 Την μέρα της εξέτασης είναι προτιμότερο να είστε νηστικοί 3 ώρες πριν την εξέταση ή να 
καταναλώσετε ένα ελαφρύ πρωινό αν το ραντεβού σας είναι το μεσημέρι.  

 Θα  πρέπει να έχετε μαζί σας: 
1. Παραπεμπτικό για την εξέταση που να αναγράφεται το κλινικό ιστορικό, τα ευρήματα 

της κλινικής εξέτασης και το κλινικό ερώτημα. 
2. Αν φέρετε στο σώμα σας τεχνητά υλικά ή συσκευές (πχ μεταλλικές προθέσεις, 

συσκευές έγχυσης, stents, τεχνητές καρδιακές βαλβίδες κλπ ) θα πρέπει να φέρετε μαζί 
σας βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο κλινικό ιατρό ότι τα υλικά αυτά είναι 
συμβατά με ΜΤ 1,Τ ή 3Τ. Διαφορετικά είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ειδικών 
τεχνικών χαρακτηριστικών των παραπάνω υλικών, ώστε να διερευνηθεί η 
συμβατότητά τους με τον Μαγνητικό Τομογράφο από τον υπεύθυνο Φυσικό Ιατρικής 
της Μονάδας Μαγνητικής Τομογραφίας. 

3. Πληροφορίες ή ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τη νεφρική λειτουργία σας 
(πρόσφατες τιμές ουρίας, κρεατινίνης αίματος), ιδιαίτερα αν γνωρίζετε εκ των 
προτέρων ότι για την εξέτασή σας πρέπει να χορηγηθεί ενδοφλεβίως σκιαγραφική 
(παραμαγνητική) ουσία. 

4. Αν γνωρίζετε ότι θα χρησιμοποιηθεί ενδοφλεβίως σκιαγραφικό (παραμαγνητική 
ουσία) κατά την εξέταση  μπορείτε να κρατάτε το σχετικό σκεύασμα που θα 
προμηθευθείτε από φαρμακείο με συνταγή ιατρού. Αν η ενδοφλέβιος χορήγηση 
σκιαγραφικού κριθεί απαραίτητη από τον Ακτινολόγο Ιατρό κατά την διάρκεια της 
εξέτασης, το σκεύασμα θα σας χορηγηθεί από τα αποθέματα του Νοσοκομείου και 
υποχρεούστε να το επιστρέψετε άμεσα στην Μονάδα Μαγνητικής Τομογραφίας,  για 
να πάρετε την απάντηση της εξέτασης. Το είδος του σκευάσματος που 
χρησιμοποιήθηκε- και που θα πρέπει να συνταγογραφηθεί από τον κλινικό ιατρό σας 
ή τον Ιατρό Ακτινολόγο- θα σας δοθεί γραπτώς από την υπεύθυνη νοσηλεύτρια μετά 
το πέρας της εξέτασης. 

5. Παρακαλείστε πριν την εξέταση να μην έχετε χρησιμοποιήσει μέικ-απ, μολύβι στα 
βλέφαρα ή ζελέ στα μαλλιά. 

 
 Μετά την εξέταση πρέπει να παραμείνετε στο χώρο αναμονής για 10 λεπτά,  αν σας έχει 

χορηγηθεί ενδοφλεβίως σκιαγραφικό.  

 

 

 



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ E.ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

 

  ΟΕ1-MRI_Ε3.12/Version Α.0/11.2022 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραμαγνητική ουσία προκαλεί πολύ σπάνια αλλεργικές αντιδράσεις. Στην σπάνια 
περίπτωση που έχετε ιστορικό αλλεργίας στην παραμαγνητική ουσία ή ιστορικό άλλης σοβαρής 
προηγούμενης αλλεργικής αντίδρασης, επικοινωνήστε με τον Ιατρό Ακτινολόγο και τον Θεράποντα 
Ιατρό σας ώστε να εγκρίνει, αν το θεωρεί απαραίτητο, ή να τροποποιήσει το παρακάτω προτεινόμενο 
σχήμα απευαισθητοποίησης ανάλογα με τα φάρμακα που ήδη λαμβάνετε.  
Για 3 ημέρες πριν την εξέταση:  
 Γαστροπροστασία αν έχετε ιστορικό γαστρίτιδας ή έλκους:  Εσομεπραζόλη 40 mg (Nexium) 1x2 
(ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ), ή Λανσοπραζόλη (Laprazol) 30 mg 1x2 (ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ) πριν τη χορήγηση του Medrol 
 Κορτιζόνη: tab Μεθυλπρεδνιζολόνη (Medrol) 4mg 1x3 (ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑΔΥ) 
Για 2 ημέρες πριν την εξέταση: 
 Αντιισταμινικό tab Σετιριζίνη (ZIRTEC) ή λεβοσετεριζίνη (XOZAL) ή δεσλοραταδίνη (AERIUS) 1x2 
(ΠΡΩΙ-ΒΡΑΔΥ) 

 

Αν η εξέταση Μαγνητικής Τομογραφίας αφορά παιδί ή πρόκειται για εξέταση Μαγνητικής 
Εντερογραφίας σχετικές οδηγίες μπορείτε, επίσης, να βρείτε στο website του Νοσοκομείου ή 
να πάρετε υπό μορφή εντύπου από την Γραμματεία της Μονάδας Μαγνητικής Τομογραφίας. 

 
 Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με το προσωπικό της Μονάδα Μαγνητικής 

Τομογραφίας  Π.Α.Γ.Ν.Η. στο 2810392801 (γραφείο ιατρών)  ή 2810392556 (κονσόλα 
τεχνολόγων).  


