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Ez az útmutató fontos utasításokat és biztonsági információkat biztosít a 
MED‑EL implantátumrendszerek azon felhasználói számára, akiknek gyógyászati 
vizsgálaton kell átesniük (pl. MRI).

Az implantátum felhasználójaként kérdései lehetnek az Ön előtt álló gyógyászati 
eljárásokkal kapcsolatban. Az is lehetséges, hogy orvosi csapatának további 
tájékoztatásra van szüksége az implantátum felhasználóihoz kapcsolódó 
különleges szempontokról. Ez az útmutató olyan információkat tartalmaz, 
amelyek segítségére lesznek az implantátum és saját sérülésének elkerülésében. 
Kérjük, ossza meg ezeket az információkat az egészségügyi szolgáltatójával.

A jelen dokumentumban ismertetett termékek közül nem mindegyik 
engedélyezett vagy kapható jelenleg minden országban. Kérjük, lépjen 
kapcsolatba a MED‑EL helyi képviselőjével, ha tájékoztatást kíván a termékek 
jelenlegi rendelkezésre állásáról az Ön országában.

Ez a dokumentum a „MED‑EL implantátumrendszer” általános kifejezést használja 
valamennyi implantátumtípus megjelölésére. Az egyes implantátumok nevét a 
megfelelő szakasz fejléce tartalmazza.
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Bipoláris elektromos műtéti eszközök használata esetén a 
kauterizáló csúcsa és a stimulátor házának referenciaelektródái, valamint az 
aktív elektróda bármelyik érintkezői között legalább 5 mm‑es távolságot kell 
tartani.

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• Tilos az implantátum közelében ultrahangos kezelést és képalkotó vizsgálatot 
végezni, mert az implantátum az ultrahangmező véletlenszerű koncentrálódá‑
sához, és ezáltal sérüléshez vezethet. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés során 
az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába helyezni.

• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges.

Az ilyen típusú implantátum bizonyítottan nem jelent ismert veszélyt a meg‑
határozott MRI‑környezetekben (a belső mágnes sebészeti eltávolítása nélkül), 
ha betartják az alábbi biztonsági feltételeket és iránymutatásokat. Az implan‑
tátum speciálisan tervezett mágnesekkel rendelkezik, amely lehetővé teszik az 
MRI‑felvételek biztonságos készítését a mágnesek eltávolítása nélkül, ezért a 
szkenner térerősségétől függetlenül nincs szükség az implantátum mágnesének 
eltávolítására. Az implantátum mágnese műtétileg eltávolítható, ha szükség van 
rá a képhibák elkerülése érdekében. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni 
kell arról, hogy a páciens MED‑EL implantátumot visel, és hogy külön biztonsági 
iránymutatásokat kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T vagy 3,0 T erősségű statikus mágneses mezővel rendel‑

kező MRI‑készülék használható. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más 
térerősséget használ, a páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• További implantátumok esetén, pl. hallásimplantátum a másik fülben: A másik 
implantátum MRI‑re vonatkozó biztonsági iránymutatásait is figyelembe kell 
venni.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani a 
fejéről. Rögzítés céljából egy rögzítő fejkötést is az implantátum fölé lehet 
helyezni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább három‑
szor szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan 
kell rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az összes MRI‑rendszer esetén (1.0 T, 1.5 T és 3.0 T) a páciensnek a készü‑
lékben hanyatt, hason vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen 
kell tartania. Figyelmeztetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a 
fejét a test hosszanti tengelyétől 30 foknál nagyobb mértékben, mert fájdal‑
mas nyomást gyakorolhat az implantátummágnesre. A 0.2 T készülékek nem 
igényelnek speciális fejhelyzetet.

• A 0,2 T, 1,0 T és 1,5 T erősségű vizsgálatokat (lásd 1. táblázat), csak „normál 
üzemmódban” szabad végezni, a fejre ható fajlagos elnyelési tényező (SAR) 
értéke maximum 3,2 W/kg lehet. 

• 3,0 T‑s vizsgálatok esetén az elektródaérintkezők esetleges veszélyes felme‑
legedésének elkerülése érdekében a SAR határértéke nem haladhatja meg az 
adott anatómiai területre a 1. táblázatban meghatározott értéket. Ugyaneb‑
ből az okból adódóan nem használhatók feji jeladó tekercsek vagy többcsa‑
tornás jeladó tekercsek 3,0 T erősségű MRI esetén.

Fejvizsgálatok, valamint az olyan vizsgálatok esetén, amelyek referenciapont‑
jának a fejtetőtől való távolsága 35 cm‑nél kisebb, az MRI‑rendszernek képes‑
nek kell lennie a SAR‑határértéket olyan módon előrejelezni, amely lehetővé 
teszi a szakaszos SAR‑kijelzést.

Normál üzemmódban a sorozatokra a következő SAR‑korlátozások vonatkoz‑
nak:
– Fejvizsgálatok esetén: A SAR fejre vonatkozó maximális átlagértékének 

nem szabad meghaladnia az 1,6 W/kg értéket (a fejre vonatkozó maximális 
SAR 50 %‑a).

– A fejtetőtől 35 cm‑nél közelebb lévő referenciapontok esetén: Az egész 
test maximális SAR‑értékének nem szabad meghaladnia az 1,0 W/kg érté‑
ket.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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– A fejtetőtől 35 cm‑nél távolabb lévő referenciapontok esetén: Az egész 
test maximális SAR‑értékének nem szabad meghaladnia az 2,0 W/kg érté‑
ket.

MRI mező-
erősségei

Közepes feji 
SAR

Közepes egész testi SAR

A referenciapont távolsága a 
fejtetőtől < 35 cm

A referenciapont távolsága a 
fejtetőtől ≥ 35 cm

0,2 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,0 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

1,5 T 3,2 W/kg 2,0 W/kg 2,0 W/kg

3,0 T 1,6 W/kg 1,0 W/kg 2,0 W/kg

1. táblázat: Fajlagos elnyelési tényező (SAR‑szintek)

• A vizsgálat során a páciensnek lehetnek kattogáshoz vagy sípoláshoz hasonló 
hallásérzetei. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst megfelelően kell 
tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és intenzitása 
csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) és a gradi‑
ens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• A mágnes a képhibák csökkentése érdekében műtétileg eltávolítható. Ehhez 
felülről meg kell nyomni a mágnest úgy, hogy az implantátum alsó részén 
kijöjjön. Ha a mágnest nem távolítják el, képhibákra lehet számítani (lásd 2. 
ábra és 3. ábra). 

• A mágnesek cseréjét és visszahelyezését a Non‑Magnetic Spacerrel legalább 
öt ismétléssel tesztelték.

• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test más 
részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, aján‑
lott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülékbe.

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST
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3. ábra: Képhibák egy 3,0 T erősségű szkenneren. A bal oldali képen a helyén maradt mágnes által 
okozott képhibák láthatók, míg a jobb oldali képen azokat a képhibákat lehet látni, amelyek akkor 
keletkeztek, amikor az implantátum mágnesét Non‑Magnetic Spacerre cserélték.

Mi1200 SYNCHRONY | Mi1200 SYNCHRONY PIN | Mi1210 SYNCHRONY ST

2. ábra: Képhibák egy 1,5 T erősségű szkenneren. A bal oldali képen a helyén maradt mágnes által 
okozott képhibák láthatók, míg a jobb oldali képen azokat a képhibákat lehet látni, amelyek akkor 
keletkeztek, amikor az implantátum mágnesét Non‑Magnetic Spacerre cserélték.

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Bipoláris elektromos műtéti eszközök használata esetén a 
kauterizáló csúcsa és a stimulátor házának referenciaelektródái, valamint az 
aktív elektróda bármelyik érintkezői között legalább 5 mm‑es távolságot kell 
tartani.

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• Tilos az implantátum közelében ultrahangos kezelést és képalkotó vizsgálatot 
végezni, mert az implantátum az ultrahangmező véletlenszerű koncentrálódá‑
sához, és ezáltal sérüléshez vezethet. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés 
során az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába 
helyezni.

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges. 

Az ilyen típusú implantátum bizonyítottan nem jelent ismert veszélyt a meg‑
határozott MRI‑környezetekben (a belső mágnes sebészeti eltávolítása nélkül), 
ha betartják az alábbi biztonsági feltételeket és iránymutatásokat. Az implan‑
tátum speciálisan tervezett mágnesekkel rendelkezik, amely lehetővé teszik az 
MRI‑felvételek biztonságos készítését a mágnesek eltávolítása nélkül, ezért a 
szkenner térerősségétől függetlenül nincs szükség az implantátum mágnesének 
eltávolítására. Az implantátum mágnese műtétileg eltávolítható, ha szükség van 
rá a képhibák elkerülése érdekében. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni 
kell arról, hogy a páciens MED‑EL implantátumot visel, és hogy külön biztonsági 
iránymutatásokat kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T vagy 1,5 T erősségű statikus mágneses mezővel dolgozó 

MRI‑készüléket szabad használni. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más 
térerősséget használ, a páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• További implantátumok esetén, pl. hallásimplantátum a másik fülben: A másik 
implantátum MRI‑re vonatkozó biztonsági iránymutatásait is figyelembe kell 
venni.

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani a 
fejéről. Rögzítés céljából egy rögzítő fejkötést is az implantátum fölé lehet 
helyezni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább három‑
szor szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan 
kell rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az összes MRI‑rendszer esetén (1.0 T, 1.5 T) a páciensnek a készülékben ha‑
nyatt, hason vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen kell tartania. 
Figyelmeztetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a fejét a test 
hosszanti tengelyétől 30 foknál nagyobb mértékben, mert fájdalmas nyomást 
gyakorolhat az implantátummágnesre. A 0.2 T készülékek nem igényelnek 
speciális fejhelyzetet.

• A sorozatokat csak „normál üzemmódban” szabad készíteni, a fejre ható 
fajlagos elnyelési tényező (SAR) értéke maximum 3,2 W/kg lehet. 

• Vizsgálat közben a pácienseknél hallásérzetek alakulhatnak ki, például kat‑
togást vagy sípolást hallhatnak. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst 
megfelelően kell tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és 
intenzitása csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) 
és a gradiens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• A mágnes a képhibák csökkentése érdekében műtétileg eltávolítható. Ehhez 
felülről meg kell nyomni a mágnest úgy, hogy az implantátum alsó részén 
kijöjjön. Ha a mágnest nem távolítják el, képhibákra lehet számítani (lásd 2. 
ábra). 

• A mágnesek cseréjét és visszahelyezését a Non‑Magnetic Spacerrel legalább 
öt ismétléssel tesztelték.

• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test más 
részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, aján‑
lott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülékbe. 

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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2. ábra: Képhibák egy 1,5 T erősségű szkenneren. A bal oldali képen a helyén maradt mágnes által 
okozott képhibák láthatók, míg a jobb oldali képen azokat a képhibákat lehet látni, amelyek akkor 
keletkeztek, amikor az implantátum mágnesét Non‑Magnetic Spacerre cserélték.

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez

Mi1200 SYNCHRONY ABI | Mi1200 SYNCHRONY PIN ABI
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Bipoláris elektromos műtéti eszközök használata esetén a 
kauterizáló csúcsa és a stimulátor házának referenciaelektródái, valamint az 
aktív elektróda bármelyik érintkezői között legalább 5 mm‑es távolságot kell 
tartani.

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• Tilos az implantátum közelében ultrahangos kezelést és képalkotó vizsgálatot 
végezni, mert az implantátum az ultrahangmező véletlenszerű koncentrálódá‑
sához, és ezáltal sérüléshez vezethet. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés 
során az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába 
helyezni.
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Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN

Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges. 

Ezek az implantátumok a következő biztonsági ajánlások és iránymutatások 
betartása mellett 0,2 T, 1,0 T és 1,5 T mágneses térerősség esetén (a belső mágnes 
műtéti eltávolítása nélkül) bizonyítottan semmilyen ismert veszélyt nem okoz‑
nak. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni kell arról, hogy a páciens MED‑EL 
implantátumot visel, és hogy külön biztonsági ajánlásokat és iránymutatásokat 
kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T vagy 1,5 T statikus mágneses térerősségű MRI‑készülék hasz‑

nálható. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más térerősséget használ, a 
páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• További implantátumok esetén, pl. hallásimplantátum a másik fülben: A másik 
implantátum MRI‑re vonatkozó biztonsági iránymutatásait is figyelembe kell 
venni.
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani. Ha 
a térerősség 1,0 T vagy 1,5 T, az implantátumra rögzítő fejkötést kell helyez‑
ni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább háromszor 
szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan kell 
rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az 1.0 T és 1.5 T MRI‑rendszerekben a betegnek a készülékben hanyatt, hason 
vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen kell tartania. Figyelmez‑
tetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a fejét, mert ez az 
implantátummágnes lemágnesezéséhez vezethet. A 0.2 T készülékek nem 
igényelnek speciális fejhelyzetet.

• Kizárólag a normál üzemmód sorozatait használják! 
• A vizsgálat során a páciensnek lehetnek kattogáshoz vagy sípoláshoz hasonló 

hallásérzetei. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst megfelelően kell 
tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és intenzitása 
csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) és a gradi‑
ens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• Képhibák várhatók (lásd 2. ábra).
• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test 

más részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, 
ajánlott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülék‑
be, mert így minimálisra csökkenthető az implantátummágnes gyengítésének 
kockázata.

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!

Mi1000 CONCERTO | Mi1000 CONCERTO PIN

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

Mi1000 CONCERTO ABI | Mi1000 CONCERTO PIN ABI

2. ábra: 1,5 T erősségű készülékkel készített 
MR‑felvételek (8 éves fiú)

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Bipoláris elektromos műtéti eszközök használata esetén a 
kauterizáló csúcsa és a stimulátor házának referenciaelektródái, valamint az 
aktív elektróda bármelyik érintkezői között legalább 5 mm‑es távolságot kell 
tartani.

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• Tilos az implantátum közelében ultrahangos kezelést és képalkotó vizsgálatot 
végezni, mert az implantátum az ultrahangmező véletlenszerű koncentrálódá‑
sához, és ezáltal sérüléshez vezethet. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés 
során az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába 
helyezni.

SONATA
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• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges. 

Ezek az implantátumok a következő biztonsági ajánlások és iránymutatások 
betartása mellett 0,2 T, 1,0 T és 1,5 T mágneses térerősség esetén (a belső mágnes 
műtéti eltávolítása nélkül) bizonyítottan semmilyen ismert veszélyt nem okoz‑
nak. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni kell arról, hogy a páciens MED‑EL 
implantátumot visel, és hogy külön biztonsági ajánlásokat és iránymutatásokat 
kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T vagy 1,5 T statikus mágneses térerősségű MRI‑készülék hasz‑

nálható. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más térerősséget használ, a 
páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• További implantátumok esetén, pl. hallásimplantátum a másik fülben: A másik 
implantátum MRI‑re vonatkozó biztonsági iránymutatásait is figyelembe kell 
venni.

SONATA
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani. Ha 
a térerősség 1,0 T vagy 1,5 T, az implantátumra rögzítő fejkötést kell helyez‑
ni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább háromszor 
szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan kell 
rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az 1.0 T és 1.5 T MRI‑rendszerekben a betegnek a készülékben hanyatt, hason 
vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen kell tartania. Figyelmez‑
tetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a fejét, mert ez az 
implantátummágnes lemágnesezéséhez vezethet. A 0.2 T készülékek nem 
igényelnek speciális fejhelyzetet.

• Kizárólag a normál üzemmód sorozatait használják! 
• A vizsgálat során a páciensnek lehetnek kattogáshoz vagy sípoláshoz hasonló 

hallásérzetei. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst megfelelően kell 
tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és intenzitása 
csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) és a gradi‑
ens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• Képhibák várhatók (lásd 2. ábra).
• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test 

más részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, 
ajánlott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülék‑
be, mert így minimálisra csökkenthető az implantátummágnes gyengítésének 
kockázata.

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!

SONATA
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SONATA

2. ábra: 1,5 T erősségű készülékkel készített 
MR‑felvételek (8 éves fiú)

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Ha bipoláris elektromos műtéti eszközöket kell használni, 
a kauterizáló csúcsával legfeljebb 3 cm‑es távolságig szabad megközelíteni a 
stimulátort és az elektródák bármely részét. 

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• A diagnosztikai szintű ultrahang energiája a 2–5 MHz tartományban 500 W/m² 
teljesítményig semmilyen kárt nem okoz az implantátumban. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés 
során az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába 
helyezni.

• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

PULSAR

PULSAR ABI
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MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges. 

Ezek az implantátumok a következő biztonsági ajánlások és iránymutatások 
betartása mellett 0,2 T, 1,0 T és 1,5 T mágneses térerősség esetén (a belső mágnes 
műtéti eltávolítása nélkül) bizonyítottan semmilyen ismert veszélyt nem okoz‑
nak. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni kell arról, hogy a páciens MED‑EL 
implantátumot visel, és hogy külön biztonsági ajánlásokat és iránymutatásokat 
kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T vagy 1,5 T statikus mágneses térerősségű MRI‑készülék hasz‑

nálható. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más térerősséget használ, a 
páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• Az implantátum beültetése utáni 6 hónapban nem végezhető MRI‑vizsgálat. 
Ha az MRI‑vizsgálatot korábban végzik el, az implantátum elmozdulhat és/
vagy megsérülhet.

• Az implantátum mágnese alatt legalább 0,4 mm‑es csontvastagság szük‑
séges, hogy 5 N erőnek ellenálljon (ez kb. 0,5 kg‑ra ható gravitációs erő). 
Az MRI‑készülékben forgatónyomaték hat az implantátum mágnesére: a 
készülék megpróbál az erővonalak irányába elfordulni. Az implantátum szélein 
keletkező erőket a koponyacsont és a bőrlebeny ellensúlyozza. Az implantá‑
tum mágnese alatt lévő csontnak elég vastagnak kell lennie, hogy ellenálljon 
ezeknek az erőknek.

• Ha a páciens implantátuma mechanikailag sérült, tilos elvégezni az MRI‑vizs‑
gálatot. Ha nem veszik figyelembe ezt az iránymutatást, a páciens megsérül‑
het.

PULSAR

PULSAR ABI
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani. Ha 
a térerősség 1,0 T vagy 1,5 T, az implantátumra rögzítő fejkötést kell helyez‑
ni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább háromszor 
szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan kell 
rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az 1.0 T és 1.5 T MRI‑rendszerekben a betegnek a készülékben hanyatt, hason 
vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen kell tartania. Figyelmez‑
tetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a fejét, mert ez az 
implantátummágnes lemágnesezéséhez vezethet. A 0.2 T készülékek nem 
igényelnek speciális fejhelyzetet.

• Kizárólag a normál üzemmód sorozatait használják! 
• Vizsgálat közben a pácienseknél hallásérzetek alakulhatnak ki, például kat‑

togást vagy sípolást hallhatnak. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst 
megfelelően kell tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és 
intenzitása csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) 
és a gradiens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• Képhibák várhatók (lásd 2. ábra).
• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test 

más részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, 
ajánlott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülék‑
be, mert így minimálisra csökkenthető az implantátummágnes gyengítésének 
kockázata.

• A fenti utasítások a kétoldali MED‑EL implantátumokat viselő páciensekre is 
érvényesek.

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!
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PULSAR

PULSAR ABI

2. ábra: 1,5 T erősségű készülékkel készített 
MR‑felvételek (8 éves fiú)

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez
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Interferencia egyéb készülékekkel, a készülék 
zavartűrése különleges gyógyászati vagy diagnosztikai 
környezetekben

• Az elektromos sebészetben használt berendezések magas frekvenciájú fe‑
szültséget állíthatnak elő, amely áramot gerjeszthet a beültethető készülékek 
elektródáiban. Ez az áram károsíthatja az implantátumot és/vagy a környező 
szövetet. A fej és a nyak területén tilos a monopoláris elektromos műtéti esz‑
közök használata. Ha bipoláris elektromos műtéti eszközöket kell használni, 
a kauterizáló csúcsával legfeljebb 3 cm‑es távolságig szabad megközelíteni a 
stimulátort és az elektródák bármely részét. 

• Általában azt tanácsoljuk, hogy vegye le a fejéről a külső alkatrészeket (pl. 
hangprocesszor és tartozékok), amikor olyan orvosi kezelésben részesül, 
amely során elektromos áramot vezetnek át a testén, de legalábbis gondosan 
kísérje figyelemmel a MED‑EL implantátumrendszer megfelelő működését a 
kezelés kezdeti szakaszában.

• Bármilyen szükséges ionizáló sugárkezelést alaposan meg kell fontolni, és 
gondosan mérlegelni kell a MED‑EL implantátum sérülésének kockázatát a 
kezelés előnyeivel szemben.

• A fej vagy nyak területén tilos elektrosokkot vagy elektrokonvulzív kezelést 
alkalmazni. Az ilyen kezelés kárt tehet az implantátumban és/vagy a környe‑
ző szövetben.

• Tilos az implantátum közelében neurostimulációs vagy diatermiás eljárást 
alkalmazni, mert az elektródákban áramot indukálhat. Ez kárt tehet az imp‑
lantátumban és/vagy a környező szövetben. Ez az iontoforézisre is érvényes, 
valamint bármely olyan orvosi és/vagy kozmetikai kezelésre, amely áramot 
indukál.

• Tilos az implantátum közelében ultrahangos kezelést és képalkotó vizsgálatot 
végezni, mert az implantátum az ultrahangmező véletlenszerű koncentrálódá‑
sához, és ezáltal sérüléshez vezethet. 

• A MED‑EL implantátumok 240 Gy teljes ionizáló sugárdózisig ellenállnak a 
radioterápiás sugárzásnak. A besugárzás során a MED‑EL külső alkatrészeit 
el kell távolítani. A terápiás ionizáló sugárzás általában kárt tehet a MED‑EL 
implantátumrendszer elektronikus alkatrészeiben, és előfordulhat, hogy az 
ilyen sérülés nem észlelhető azonnal. A helyi túladagolás miatt fellépő szöveti 
nekrózis kockázatának minimalizálása érdekében a radioterápiás kezelés 
során az implantátumot tilos közvetlenül a radioterápiás sugárnyaláb útjába 
helyezni.

• Egyéb kezelések: Számos kezelés hatásai ismeretlenek, pl. a fogak elektro‑
mos vizsgálata. Vegye fel a kapcsolatot a kórházával.

C40+ | C40 

C40+ ABI
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MRI‑re vonatkozó figyelmeztetés

A MED‑EL implantátumrendszer külső alkatrészei 
(hangprocesszor és tartozékok) MR‑veszélyesek, ezért 
ezeket a vizsgálat előtt el kell távolítani.

A MED‑EL implantátumrendszer implantátumának 
alkatrészei MR‑feltételesek.

A MED‑EL implantátumot használó páciensek MRI‑vizsgálata csak bizonyos típusú 
MRI‑készülékekkel lehetséges. 

Ezek az implantátumok a következő biztonsági ajánlások és iránymutatások 
betartása mellett 0,2 T, 1,0 T és 1,5 T mágneses térerősség esetén (a belső mágnes 
műtéti eltávolítása nélkül) bizonyítottan semmilyen ismert veszélyt nem okoz‑
nak. Az orvost/MRI‑kezelőt mindig tájékoztatni kell arról, hogy a páciens MED‑EL 
implantátumot visel, és hogy külön biztonsági ajánlásokat és iránymutatásokat 
kell betartani.

Az MRI-felvételek készítése a biztonsági iránymutatások betartása és az aláb-
bi feltételek teljesítése mellett lehetséges:
• Csak 0,2 T, 1,0 T vagy 1,5 T statikus mágneses térerősségű MRI‑készülék hasz‑

nálható. Más térerősség nem engedélyezett. Ha más térerősséget használ, a 
páciens és/vagy az implantátum megsérülhet.

• Az implantátum beültetése utáni 6 hónapban nem végezhető MRI‑vizsgálat. 
Ha az MRI‑vizsgálatot korábban végzik el, az implantátum elmozdulhat és/
vagy megsérülhet.

• Az implantátum mágnese alatt legalább 0,4 mm‑es csontvastagság szüksé‑
ges, hogy 5 N erőnek (ez kb. 0,5 kg‑ra ható gravitációs erő), vagy a C40 coch‑
leáris implantátum esetén maximum 9 N erőnek ellenálljon. Az MRI‑készülék‑
ben forgatónyomaték hat az implantátum mágnesére: a készülék megpróbál 
az erővonalak irányába elfordulni. Az implantátum szélein keletkező erőket a 
koponyacsont és a bőrlebeny ellensúlyozza. Az implantátum mágnese alatt 
lévő csontnak elég vastagnak kell lennie, hogy ellenálljon ezeknek az erőknek.

• Ha a páciens implantátuma mechanikailag sérült, tilos elvégezni az MRI‑vizs‑
gálatot. Ha nem veszik figyelembe ezt az iránymutatást, a páciens megsérül‑
het.

C40+ | C40 
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Biztonsági iránymutatások:
• Mielőtt a páciens belép az MRI‑vizsgálóba, a MED‑EL implantátumrendszer 

minden külső alkatrészét (hangprocesszor és tartozékok) el kell távolítani. Ha 
a térerősség 1,0 T vagy 1,5 T, az implantátumra rögzítő fejkötést kell helyez‑
ni. A rögzítő fejkötés rugalmas pólya is lehet, amelyet legalább háromszor 
szorosan körbe kell tekerni a fej körül (lásd 1. ábra). A kötést szorosan kell 
rögzíteni, de fájdalmat nem okozhat. 

• Az 1.0 T és 1.5 T MRI‑rendszerekben a betegnek a készülékben hanyatt, hason 
vagy az oldalán kell feküdnie és a fejét egyenesen kell tartania. Figyelmez‑
tetni kell a beteget, hogy egyik oldalra se fordítsa el a fejét, mert ez az 
implantátummágnes lemágnesezéséhez vezethet. A 0.2 T készülékek nem 
igényelnek speciális fejhelyzetet.

• Kizárólag a normál üzemmód sorozatait használják! 
• Vizsgálat közben a pácienseknél hallásérzetek alakulhatnak ki, például kat‑

togást vagy sípolást hallhatnak. Az MRI‑vizsgálat elvégzése előtt a pácienst 
megfelelően kell tájékoztatni. A hallásérzetek kialakulásának valószínűsége és 
intenzitása csökkenthető, ha alacsonyabb fajlagos elnyelési tényezővel (SAR) 
és a gradiens alacsonyabb jelváltozási sebességével végzik el a vizsgálatot.

• Képhibák várhatók (lásd 2. ábra).
• A fenti utasításokat akkor is be kell tartani, ha nem a fejet, hanem a test 

más részeit kell vizsgálni (pl. a térdet stb.). Ha az alsó végtagokat vizsgálják, 
ajánlott a pácienst úgy fektetni, hogy a lábak kerüljenek először a készülék‑
be, mert így minimálisra csökkenthető az implantátummágnes gyengítésének 
kockázata.

• A fenti utasítások a kétoldali MED‑EL implantátumokat viselő páciensekre is 
érvényesek.

Ha nem ügyelnek az MRI biztonsági feltételeire, és nem tartják be a biztonsági 
iránymutatásokat, az a páciens és/vagy az implantátum sérüléséhez vezethet!
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C40+ ABI

2. ábra: 1,5 T erősségű készülékkel készített 
MR‑felvételek (8 éves fiú)

1. ábra: Fejkötés az implantátum helyének 
rögzítéséhez
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Szimbólumok

  MR‑feltételes (MR Conditional)

  MR‑veszélyes

  Gyártó

 Látogasson meg bennünket a www.medel.com/isi webhelyen.

Mindig kérhet segítséget és támogatást a helyi képviselettől.
Kérjük, tanulmányozza a helyi iroda mellékelt Kapcsolatfelvételi űrlapját.
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