Smernice za MR slikanje bolnikov
z nevrostimulacijskimi sistemi družbe
Medtronic za zdravljenje kronične bolečine
Pred izvedbo MR slikanja glejte poglavje »ZAČNITE TUKAJ«.

Navodila za uporabo.
Samo na recept

Pojasnilo simbolov na izdelkih in pakiranju
Glejte ustrezen izdelek, da boste videli simbole, ki veljajo zanj.
Conformite Europeenne (Evropska skladnost). Ta simbol pomeni,
da je naprava popolnoma skladna z Direktivo 90/385/EGS (NB 0123)
o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev ter z Direktivo 1999/5/ES
o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi.
Izdelovalec

EC REP

Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti
Samo za publiko v ZDA

Magnetna resonanca (MR) pogojno

MR

MR

Magnetna resonanca (MR) ni varna
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Medtronic®, Itrel® in SureScan® so blagovne znamke družbe Medtronic, Inc., registrirane
v ZDA in drugih državah.
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Uvod
Pred magnetnoresonančnim slikanjem (MR slikanjem) bolnika, ki ima vsajen kakšen del
Medtronicovega nevrostimulacijskega sistema za zdravljenje kronične bolečine, morate
v celoti prebrati informacije v tem priročniku. Če imate o teh informacijah vprašanja, se
obrnite na predstavnika družbe Medtronic.

Številke modelov nevrostimulatorjev
Modeli nevrostimulatorjev s spodaj navedenimi številkami so pogojno
primerni za MR slikanje.

MR

Za ugotavljenje tega, katere pogoje MR slikanja v teh smernicah naj
upoštevate, ne uporabljajte zgolj številk modelov. Vedno začnite s
poglavjem »ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti« tega priročnika
in uporabite identifikacijski kontrolni seznam »da/ne«, ki se začne na
strani 8. Tako boste ugotovili bolnikovo primernost za vrsto MR slikanja
in ustrezne pogoje slikanja, ki jih morate upoštevati glede na vsajeni
Medtronicov nevrostimulacijski sistem za zdravljenje kronične bolečine.

Upoštevajte te smernice za MR slikanje in pogoje za odobrene indikacije, da boste
ugotovili, ali izvesti MR slikanje in kako ga varno izvesti, če ima bolnik povsem vsajen
Medtronicov nevrostimulacijski sistem za zdravljenje kronične bolečine s tukaj navedeno
številko modela nevrostimulatorja.
Te smernice za magnetnoresonančno slikanje (MR slikanje) veljajo za naslednje številke
modelov Medtronicovih vsajenih nevrostimulatorjev:
97702
97712
97713

37701
37702
37703

37711
37712
37713

7479
7479B
7427

97714

37704

37714

7427V
7425 (glejte opozorilo)

Opozorilo: Medtronic zdravnikom svetuje, naj na MR slikanje ne napotijo bolnikov
z vsajenim nevrostimulatorjem Itrel 3 Model 7425. Nevrostimulator Itrel 3 je izredno
dovzeten za ponastavitev ali okvaro med magnetnoresonančno preiskavo. V primeru
ponastavitve nevrostimulatorja je treba nevrostimulator reprogramirati. V primeru
okvare je treba nevrostimulator zamenjati. Pri nevrostimulatorju Itrel 3 obstaja večje
tveganje za indukcijo električnega toka, ki lahko bolnika stimulira ali strese.

Identifikacijska izkaznica bolnika
Bolniku naročite, naj ima na vsakem MR slikanju pri sebi svojo najnovejšo identifikacijsko
izkaznico bolnika. Osebje za MR slikanje lahko iz izkaznice razbere, da je izdelovalec
bolnikovega sistema za nevrostimulacijo družba Medtronic in ugotovi številko modela
vsajenega nevrostimulatorja.
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Dobite najnovejše smernice z navodili za MR slikanje
Vedno dobite najnovejše smernice za MR slikanje. Poglejte kontaktne informacije na
koncu tega priročnika ali obiščite www.medtronic.com/mri.
Če teh smernic za MR slikanje niste prenesli neposredno s spletnega mesta ali kako
drugače dobili od družbe Medtronic na dan bolnikove MR-preiskave, je možno, da
nimate najnovejše različice.

Zdravnikov programator in bolnikov programator
Pri Medtronicovih nevrostimulacijskih sistemih s tehnologijo SureScan MRI se za
ugotavljanje primernosti vrste MR slikanja uporabljajo zunanje kontrolne naprave
(tj. zdravnikov ali bolnikov programator). Te naprave se uporabljajo tudi za nastavitev
nevrostimulacijskega sistema v način za pogojno varno MR slikanje (MRI conditionally safe –
MRI-CS) – imenovan tudi »način za MR slikanje« – ki izklopi stimulacijo. Bolniku s sistemom
za nevrostimulacijo morate povedati, da je treba pred MR slikanjem stimulacijo izklopiti.
Če bolnik na MR slikanje prinese svoj programator, pojdite na »ZAČNITE TUKAJ –
Ugotavljanje primernosti« na strani 8 in uporabite identifikacijski kontrolni seznam
v tistem poglavju.
Če zdravnikov ali bolnikov programator ne moreta komunicirati z vsajenim sistemom za
nevrostimulacijo ali če je nevrostimulator dosegel konec svoje življenjske dobe (EOS –
end of service), pogojne varnosti za MR slikanje s programatorjem ni mogoče potrditi.
Konfiguracijo vsajenega sistema za nevrostimulacijo je treba poiskati v bolnikovi zdravstveni
dokumentaciji. Dokler konfiguracija vsajenega sistema ni znana in dokler ni ugotovljeno, ali
je izvedba MR slikanja v specifičnih okoliščinah varna, MR slikanja ne smete izvesti.
Za navodila o delovanju zdravnikovega programatorja glejte ustrezni priročnik za
programsko opremo zdravnikovega programatorja.

Splošne informacije o postopkih MR slikanja in interakcijah
s sistemom za nevrostimulacijo
Vrste elektromagnetnih polj, ki jih ustvarjajo sistemi za MR slikanje
Sistemi za MR slikanje ustvarjajo 3 vrste elektromagnetnih polj, ki lahko vplivajo na
vsajene sisteme. Vsa ta 3 polja so potrebna za nastanek magnetnoresonančne slike;
opredeljena so takole:
Statično magnetno polje – To je stalno, nespreminjajoče se magnetno polje, ki je
vedno prisotno okrog naprave za MR slikanje, tudi kadar ne poteka slikanje.
Gradientna magnetna polja – Ta nizkofrekvenčna pulzna magnetna polja so prisotna
le med slikanjem. Oprema za MR slikanje uporablja 3 ortogonalna gradientna magnetna
polja za oblikovanje 3-dimenzionalne slike.
Radiofrekvenčno polje – To pulzno radiofrekvenčno (RF) polje je prisotno le med slikanjem.
RF-polje je mogoče ustvariti z različnimi oddajnimi RF-tuljavami, npr. z oddajno tuljavo za
vse telo (ki je vgrajena v napravo za slikanja), ali tuljavo za okončine (na primer oddajno/
sprejemno tuljavo za glavo).
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Možne interakcije med vsajenimi sistemi za nevrostimulacijo in
okoljem za MR slikanje

MR

Nevrostimulacijski sistemi Medtronic s tehnologijo SureScan MRI so
zasnovani tako, da je ob upoštevanju ustreznih pogojev, opisanih v tem
priročniku, možnost tukaj opisanih interakcij kar najmanjša.

Segrevanje – RF-polja, ki jih ustvari naprava za MR slikanje, v vsajenem sistemu
elektrod inducirajo RF-energijo; to lahko povzroči segrevanje elektrod in segrevanje
vzdolž njihovega telesa. Poleg tega lahko gradientna magnetna in RF-polja povzročijo
segrevanje nevrostimulatorja.
Opomba: Segrevanje se lahko pojavi, tudi če je vsajena le elektroda ali podaljšek.
Med dejavniki, ki povečajo tveganje za segrevanje in poškodbo bolnika, so (seznam
ni izčrpen):
 nivoji radiofrekvenčne moči z visoko specifično stopnjo absorpcije pri MR slikanju,
 nizkoimpedančne elektrode ali podaljški (imena Medtronicovih izdelkov ali številke
modelov z oznakami »Z«, »LZ« ali »low impedance«),
 vsajeni sistemi elektrod z majhno površino elektrod
 majhna razdalja med elektrodo in tkivom, občutljivim za toploto.
Interakcije magnetnega polja – Zaradi statičnega magnetnega polja in gradientnih
magnetnih polj, ki jih ustvari naprava za MR slikanje, lahko magnetni material vsajenega
sistema učinkuje s silo, vibracijami in torzijo. Bolnik lahko na mestu, kjer je vsajena
naprava, občuti rahlo trzanje ali vibriranje. Slikane bolnike, ki imajo vreze po nedavni
vstavitvi, je treba nadzirati zaradi morebitnih neprijetnih občutkov na kirurški rani.
Inducirana stimulacija – Gradientna magnetna polja in RF-polja, ki jih ustvari naprava
za MR slikanje, inducirajo energijo na vsajenih sistemih elektrod; to lahko povzroči
nenamerno stimulacijo, ki jo bolnik lahko občuti kot mravljinčenje, sunke ali (električno)
tresenje.
Opomba: Inducirana stimulacija se lahko pojavi, tudi če je vsajena le elektroda ali
podaljšek.
Okvara naprave – Napetosti, ki jih inducirajo polja MR slikanja, lahko okvarijo
elektroniko nevrostimulatorja; posledično je lahko potrebno reprogramiranje, odstranitev
(eksplantacija) ali zamenjava.
Interakcije z napravo – MR slikanje lahko vpliva na delovanje nevrostimulatorja
in lahko po opravljenem MR slikanju zahteva reprogramiranje nevrostimulatorja z
zdravnikovim programatorjem. MR slikanje lahko prenastavi parametre na začetne
vrednosti (POR – power on reset) in to lahko prav tako zahteva reprogramiranje
nevrostimulatorja po MR slikanju.
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ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti
Najprej uporabite identifikacijski kontrolni seznam in tako
ugotovite primernost bolnika za slikanje

MR

Uporabite identifikacijski kontrolni seznam da/ne, ki se začne na strani
8 tega poglavja, da boste ugotovili bolnikovo primernost za vrsto MR
slikanja in ustrezne pogoje slikanja, ki jih je treba uporabiti glede na vsajeni
Medtronicov nevrostimulacijski sistem za zdravljenje kronične bolečine.

Bolnikova primernost za vrsto MR slikanja je odvisna od kombinacije dejavnikov, ki so
povezani z vsajenim sistemom za nevrostimulacijo.

Opozorila
Druge vsajene naprave – Pred MR slikanjem morate ugotoviti, ali ima bolnik vsajenih
več medicinskih naprav, bodisi aktivnih medicinskih vsadkov (npr. sistem za globoko
stimulacijo možganov, implantabilni srčni defibrilator itn.) bodisi pasivnih medicinskih
vsadkov (npr. notranji hrbtenični fiksator ipd., žilne opornice itn.). V primeru medicinskih
vsadkov je treba uporabiti najbolj restriktivne zahteve glede izpostavljenosti MR slikanju.
Če imate vprašanja, se obrnite na ustreznega izdelovalca naprave. Če ni jasno, kakšni
vsadki bi lahko bili prisotni, opravite rentgensko slikanje, da boste ugotovili vrsto in
lego vsadka. Če je prisotno kakšno stanje ali vsadek, ki ne dovoljuje MR slikanja ali je
kontraindikacija zanj, MR slikanja ne smete izvesti.
Preizkusni sistemi (sistemi za nevrostimulacijo, ki niso vsajeni v celoti) – Zdravniki
na MR slikanje ne smejo napotiti bolnikov s preizkusno stimulacijo ali s kakšnim
sestavnim delom sistema za nevrostimulacijo, ki ni vsajen v celoti. Če je potrebno
MR slikanje, odstranite vse sestavne dele za preizkusno stimulacijo. MR slikanje na
sestavnih delih za preizkusno stimulacijo ni testirano in lahko povzroči segrevanje
elektrod ter posledično okvaro tkiva in resno poškodbo bolnika.

Previdnostni ukrepi
Zunanje naprave v prostoru za slikanje (magnetnem prostoru) niso
MR-varne – V prostor za MR slikanje (magnetni prostor) ne dovolite vnosa
naslednjih Medtronicovih zunanjih naprav, ker vsebujejo feromagneten
material, na katerega lahko vpliva magnet sistema za MR. Za MR slikanje
niso varni:
bolnikov programator,
polnilnik,
zunanji nevrostimulator,
zdravnikov programator.

MR






Identifikacijski kontrolni seznam
1. Ali ste za bolnikovo MR slikanje prejeli dokument z navedeno primernostjo bolnika
za pogojno varno MR slikanje?
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Glejte »Dodatek A: primeri dokumentov o primernosti za pogojno varno MR slikanje«
na strani 24.


Da

(1) Preverite bolnikovo ime in datum na dokumentu o primernosti.
Dokument o primernosti mora biti datiran na dan bolnikovega MR
slikanja ali blizu tega dne.
Opomba: Kolikor bolj odmaknjen je datum dokumenta o primernosti od
datuma bolnikovega MR slikanja, toliko večje je možnost:
 da je imel bolnik nek dogodek (npr. revizijsko operacijo vsajenega
sistema za nevrostimulacijo), ki je lahko spremenil primernost za slikanje.
 da so bolniku znova vklopili stimulacijo.
(2) Pojdite na 4. korak na strani 10.



Ne

Pojdite na naslednji korak.

2.
Številka modela bolnikovega programatorja je na sprednji strani

Ali je bolnik na MR slikanje prinesel svoj programator serije modelov 977__?


Da



Ne

(1) Prosite bolnika, naj izbere zaslon »Način za MR slikanje« za aktiviranje
načina za MR slikanje.
 Način za MR slikanje: Ko je aktiviran način za MR slikanje:
–
Zaslon na bolnikovem programatorju prikaže primernost za
pogojno varno vrsto MR slikanja.
–
Če se pokaže zaslon o primernosti, to pomeni, da je
stimulacija izklopljena.
 Če bolnik ne more/ne zna izbrati zaslona Način za MR slikanje, se
za pomoč obrnite na tehnično službo družbe Medtronic.
 Ne deaktivirajte oz. ne izberite izhoda iz Načina MR slikanje in
ne izklopite stimulacije na bolnikovem programatorju, dokler ni
bolnikovo MR slikanje končano in je bolnik zunaj prostora za
slikanje (magnetnega prostora).
(2) Ko se pokaže zaslon Način za MR slikanje, pojdite na 4. korak na strani 10.
Pojdite na naslednji korak.

3. Ali ima bolnik Medtronicovo identifikacijsko izkaznico bolnika s številko modela
nevrostimulatorja, ki se ujema z eno od številk nevrostimulatorjev, naštetih na strani 5?


Da

Pojdite na »Stanja, primerna le za MR slikanje glave« na strani 18.
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Ne

Ni mogoče ugotoviti, kakšen sistem ima bolnik vsajen. Končajte. Te
smernice za MR slikanje ne veljajo. Obiščite www.medtronic.com/mri
ali pokličite tehnično službo Medtronic.

4.

PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE CELEGA TELESA
Ali dokument o primernosti za pogojno varno MR slikanje oz. bolnikov programator
označuje (z besedilom in/ali vsemi temi simboli) primernost za slikanje celega telesa?


Da

(1) Preverite, da se številka modela nevrostimulatorja na dokumentu
o primernosti ali na zaslonu Način za MR slikanje bolnikovega
programatorja ujema z eno od številk modelov na strani 5.
(2) Če je tako, pojdite na »Stanja, primerna za MR slikanje celega telesa«
na strani 12.



Ne

Pojdite na naslednji korak.

5.

PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE GLAVE Z ODDAJNO/
SPREJEMNO TULJAVO ZA GLAVO
Ali dokument o primernosti za pogojno varno MR slikanje oz. bolnikov programator
označuje (z besedilom in/ali vsemi temi simboli) primernost le za slikanje glave?


Da

(1) Preverite, da se številka modela nevrostimulatorja na dokumentu
o primernosti ali na zaslonu Način za MR slikanje bolnikovega
programatorja ujema z eno od številk modelov na strani 5.
(2) Pojdite na »Stanja, primerna le za MR slikanje glave« nas strani 18.



Ne

Pojdite na naslednji korak.

6.

Primernosti nevrostimulacijskega sistema za pogojno varno MR slikanje ni
mogoče ugotoviti.
Ali dokument o primernosti za pogojno varno MR slikanje ali bolnikov programator
kaže (z besedilom in/ali vsemi temi simboli), da primerne vrste MR slikanja ni
mogoče določiti?

10 Slovenščina Smernice za MR slikanje bolnikov z nevrostimulacijskimi sistemi za zdravljenje kronične bolečine 2017-05



Da

(1) Preverite, da se številka modela nevrostimulatorja na dokumentu
o primernosti ali na zaslonu Način za MR slikanje bolnikovega
programatorja ujema z eno od številk modelov na strani 5.
(2) Pojdite na »Stanja, primerna le za MR slikanje glave« nas strani 18.



Ne

Končajte. Te smernice za MR slikanje ne veljajo. Obiščite
www.medtronic.com/mri ali pokličite tehnično službo Medtronic.

Opombe:
), prikazan pri primernosti za MR

Simbol »glejte navodila za uporabo« (
slikanje, pomeni »za ta sistem za nevrostimulacijo glejte smernice za MR
slikanje«.

Če ste za ugotavljanje primernosti uporabili bolnikov programator, naredite
fotokopijo zaslona Način za MR slikanje (ki kaže primernost za vrsto slikanja),
prikazanega na bolnikovem programatorju, če je treba.

Če se na dokumentu o primernosti ali na zaslonu Način za MR slikanje
bolnikovega programatorja pokaže koda ( ), za njeno tolmačenje pokličite
tehnično službo družbe Medtronic.

Ne deaktivirajte oz. ne izberite izhoda iz Načina MR slikanje in ne izklopite
stimulacije na bolnikovem programatorju, dokler ni bolnikovo MR slikanje
končano in je bolnik zunaj prostora za slikanje (magnetnega prostora).
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Stanja, primerna za MR slikanje celega telesa
PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE CELEGA TELESA
Preden nadaljujete s tem poglavjem o primernosti za slikanje celega telesa, se morate
prepričati, da je bilo upoštevano poglavje »ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti«
(ki se začne na strani 8) in da je bila primernost za slikanje celega telesa ugotovljena ali z
dokumentom o primernosti za pogojno varno MR slikanje ali z bolnikovim programatorjem.
Pri bolniku, ki je »primeren za pogojno varno MR slikanje celega telesa«, je mogoče
slikati kateri koli anatomski predel, če so izpolnjeni pogoji v tem poglavju o primernosti
za slikanje celega telesa.

Primernost za slikanje celega telesa – Zahteve glede opreme in
nastavitev za MR slikanje
Tabela 1. Primernost za slikanje celega telesa – Zahteve glede opreme in
nastavitev za MR slikanje
Vrsta sistema za
MR slikanje

1,5-T vodoravna zaprta cev z največjim prostorskim gradientom
19 T/m (1900 gaussov/cm).
Opozorilo: Uporabite le 1,5-T sisteme za MR slikanje z
vodoravno zaprto cevjo. Drugi sistemi za MR slikanje (npr.
0,6-T ali 3,0-T ter naprave z odprto cevjo) niso preizkušeni in
lahko povzročijo okvaro naprave in prekomerno segrevanje,
to pa lahko okvari tkiva in resno poškoduje bolnika.

Izdelovalci opreme za
MR slikanje

Ni omejitev.

Radiofrekvenčna (RF)
frekvenca

Približno 64 MHz.
Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte z neprotonskimi
frekvencami slikanja (kot so 13C, 23Na ali 31P). Druge
frekvence razen 64 MHz niso bile preizkušene in lahko
povzročijo okvaro naprave in prekomerno segrevanje, ki
lahko povzroči okvaro tkiva in resno poškoduje bolnika.

Radiofrekvenčne tuljave

Oddajna tuljava:
 oddajna/sprejemna za telo (vgrajena), samo kvadratura.
 oddajna/sprejemna za glavo, samo kvadratura.
Opozorilo: Ne uporabljajte drugih RF oddajnih tuljav razen
oddajne/sprejemne kvadraturne tuljave (vgrajena) za telo
ali oddajne/sprejemne kvadraturne tuljave za glavo. Druge
oddajne/sprejemne tuljave (npr. linearne tuljave) niso
preizkušene in lahko povzročijo prekomerno segrevanje, to
pa lahko okvari tkiva in resno poškoduje bolnika.
Samo sprejemna tuljava: katera koli vrsta.
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Tabela 1. Primernost za slikanje celega telesa – Zahteve glede opreme in
nastavitev za MR slikanje (nadaljevanje)
Radiofrekvenčna moč

Uporabite normalni način delovanja. Specifična stopnja
absorpcije (SSA):
 SSA – celotno telo: mora biti ≤ 2,0 W/kg, kot prikaže
oprema za MR slikanje.
 SSA – glava: mora biti ≤ 2,0 W/kg, kot prikaže oprema za
MR slikanje.



Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte v naslednjih načinih:
Kontrolirani način delovanja prve ravni
Kontrolirani način delovanja druge ravni (tj. raziskovalni
način)

Ti načini dopuščajo višji nivo RF-energije in lahko povzročijo
prekomerno segrevanje, to pa lahko okvari tkiva in resno
poškoduje bolnika.
Gradienti

Gradientni sistemi z največjo hitrostjo spreminjanja izhodne
napetosti gradienta na os 200 T/m/s ali manj.
Opozorilo: Ne uporabljajte gradientnih sistemov, ki
ustvarjajo hitrost spreminjanja več kot 200 T/m/s, ker
niso bili testirani in lahko povzročijo večje tveganje za
inducirano stimulacijo (s posledičnimi občutki sunka
ali tresenja, nelagodjem ali bolečinami za bolnika) ali
segrevanje nevrostimulatorja.

Omejitev dejanskega
časa slikanja

Dejanski čas MR slikanja (čas aktivnega slikanja) skupno ne
sme preseči 30 minut znotraj 90-minutnega okna (v vsakem
90-minutnem oknu mora biti skupno 60 minut časa brez
slikanja).
Opozorilo: Ne prekoračite skupno 30 minut dejanskega
časa slikanja v 90-minutnem oknu! Prekoračen dejanski
čas slikanja poveča tveganje za segrevanje tkiva.

Orientacijska točka
(lega izocentra)

Ni omejitev. Slikati je mogoče vse anatomske lokacije.
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Primernost za slikanje celega telesa – Priprava bolnika pred
MR slikanjem
Tabela 2. Primernost za slikanje celega telesa – Priprava bolnika pred MR
slikanjem
Vklopljen način za
pogojno varno MR
slikanje, simulacija
izklopljena
PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE
CELEGA TELESA
Nastavitev naprave v način za pogojno varno MR slikanje
izklopi stimulacijo. Besedilo in/ali vsi zgornji simboli pomenijo
primernost za MR slikanje celega telesa in kažejo, da je vsajeni
sistem v načinu za pogojno varno MR slikanje.
Opozorilo: Pred izvajanjem MR slikanja preverite, da je
bolnikov vsajeni sistem za nevrostimulacijo izklopljen.
Če ostane stimulacija med slikanjem vklopljena, to lahko
poveča možnost za neprijetno, neželeno stimulacijo.
Če niste prepričani, ali je stimulacija izklopljena, vprašajte
bolnika, ali je izklopljena.
Temperatura telesnega
jedra

Zvišana telesna temperatura
Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte, če je bolnikova
telesna temperatura nad 38 °C. Zvišana telesna
temperatura skupaj s segrevanjem tkiva zaradi MR
slikanja poveča tveganje za prekomerno segrevanje tkiva,
ki lahko okvari tkivo.
Brez odej
Opozorilo: Bolnika ne pokrivajte z odejami ali ogretimi
odejami. Odeje zvišajo bolnikovo telesno temperaturo
in povečajo tveganje za segrevanje tkiva, ki lahko okvari
tkivo.

Bolnikova najmanjša
telesna masa

Sedacija

Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte pri bolnikih s telesno
maso manj kot 40 kg. Slikanje bolnikov s telesno
maso manj kot 40 kg ni preizkušeno in lahko povzroči
prekomerno segrevanje, ki lahko okvari tkivo.
Če je mogoče, bolnika ne sedirajte, tako da vam bo lahko
posredoval povratne informacije o kakršnih koli težavah med
preiskavo.
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Tabela 2. Primernost za slikanje celega telesa – Priprava bolnika pred MR slikanjem
(nadaljevanje)
Položaj bolnika v cevi

Bolnika namestite v cev za MR slikanje tako, da leži ali na
trebuhu ali na hrbtu.
Opozorilo: Bolnika ne namestite v cev za MR slikanje
v kakšnem drugem položaju , npr. na bok (t.i. lateralni
dekubitusni položaj). Slikanje bolnikov v drugačnih položajih
kot leže na trebuhu ali na hrbtu ni preizkušeno in bi lahko
povzročilo prekomerno segrevanje tkiva med MR slikanjem.

Bolnika seznanite
s tveganji

Bolnika seznanite s tveganji, ki so povezana s preiskavo z MR
slikanjem, kot je navedeno v tem poglavju o primernosti za
slikanje celega telesa.

Komunikacija med
bolnikom in operaterjem
med slikanjem

Bolniku naročite, naj operaterja slikanja nemudoma obvesti
o kakršni koli neprijetni, nepričakovani stimulaciji, tresenju ali
gretju med preiskavo.

Primernost za slikanje celega telesa – Postopki in razmisleki
pred MR slikanjem
Tabela 3. Primernost za slikanje celega telesa – Postopki in razmisleki pred MR slikanjem
Vnesite bolnikovo
telesno maso

V upravljalnik sistema za MR slikanje vnesite bolnikovo pravilno
telesno maso, da boste zagotovili pravilno oceno SSA.
Opozorilo: Poskrbite za pravilen vnos bolnikove telesne
mase, da boste preprečili MR slikanje z nivojem RF moči,
prevelikim za bolnika. Neprimerno močan nivo RF polja
lahko povzroči prekomerno segrevanje, to pa lahko okvari
tkiva in resno poškoduje bolnika.

Preverite vse parametre

Preverite, da se vsi predlagani parametri za MR slikanje
ujemajo z zahtevami o izpostavljenosti MR slikanju v tem
poglavju o primernosti za slikanje celega telesa. Če ni tako,
je treba parametre spremeniti, da izpolnjujejo te zahteve. Če
parametrov ni mogoče spremeniti, ne izvajajte MR slikanja.

Artefakti in popačenja slike
Za elektrode SureScan je dokazano minimalno popačenje slike v predelih okoli vsajenih
elektrod, če naprave ni v vidnem polju. Prisotnost naprave v vidnem polju lahko sliko
bistveno popači. Pri izbiri vidnega polja in parametrov za slikanje je treba upoštevati
artefakte in popačenja zaradi prisotnosti naprave in elektrod v vidnem polju. Pri tolmačenju
MR posnetkov je treba upoštevati tudi te dejavnike.
S skrbno izbiro parametrov pulznega zaporedja, lege kota in lege ravnine slikanja je mogoče
artefakte na magnetnoresonančni sliki omejiti na najmanjšo mero. Vendar pa zmanjšanje
popačenja slike, doseženo s prilagoditvijo parametrov pulznega zaporedja, po navadi poslabša
razmerje signal-šum.
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Upoštevati je treba naslednja splošna pravila:
 Če je mogoče, ne uporabljajte telesne sprejemne tuljave. Namesto tega uporabite
lokalno sprejemno tuljavo.
 Za obe rezini uporabite zaporedje slikanja z močnejšimi gradienti in preberite
navodila za kodiranje. Uporabite večjo pasovno širino za radiofrekvenčni pulz in
vzorčenje podatkov.
 Za os odčitavanja uporabite orientacijo, ki čim bolj zmanjša pojav popačenj v
ravnini.
 Uporabite MR zaporedje s spinskim odmevom ali gradientnim odmevom z
razmeroma veliko pasovno širino vzorčenja podatkov.
 Če je le mogoče, za postopek gradientnega odmeva uporabite krajši čas odmeva.
 Zavedati se morate, da je lahko dejanska oblika slikovne rezine v prostoru
ukrivljena zaradi prisotnosti poljske motnje nevrostimulatorja.
 Ugotovite lego vsadka v bolnikovem telesu in, če je le mogoče, orientirajte vse
slikovne rezine proč od vsajenega nevrostimulatorja.
Opozorila:
 Če je ciljni predel za MR slikanje blizu nevrostimulatorja, je lahko potrebno
premakniti nevrostimulator, da je slikanje mogoče, ali uporabiti drugačno vrsto
slikanja. V bližini sestavnih delov sistema za nevrostimulacijo, še zlasti blizu
nevrostimulatorja, so lahko MR slike zelo popačene, ali so ciljni predeli slikanja
povsem zastrti pogledu.
 V primeru odstranitve nevrostimulatorja odstranite celotni sistem za
nevrostimulacijo. Ne odstranite nevrostimulatorja, ne da bi odstranili tudi
vsajene elektrode sistema, ker lahko to povzroči segrevanje elektrod, večje od
pričakovanega. Prekomerno segrevanje lahko povzroči okvaro tkiva in resno
poškodbo bolnika.

Primernost za slikanje celega telesa – Med MR slikanjem
Tabela 4. Primernost za slikanje celega telesa – Med MR slikanjem
Spremljajte dejanski čas
slikanja

Poskrbite, da je dejanski čas slikanja znotraj 90-minutnega
okna. Glejte »Omejitev dejanskega časa slikanja« v tabeli 1.

Nadzirajte bolnika

Vidno in slušno nadzirajte bolnika. Bolnika preverite med
vsakim zaporedjem slikanja. Če se bolnik ne more odzvati
na vprašanja ali navede kakršno koli težavo, nemudoma
prekinite MR slikanje.

Udobje bolnika

Med slikanjem lahko bolnik čuti gretje na mestu
nevrostimulatorja. Če postane gretje neprijetno, takoj
prekinite MR slikanje. Po prekinitvi slikanja lahko na tisto
mesto položite vrečko z ledom ali hladen obkladek.
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Tabela 4. Primernost za slikanje celega telesa – Med MR slikanjem (nadaljevanje)
Trzanje ali vibriranje
nevrostimulatorja

Med MR slikanjem lahko bolnik občuti trzanje in/ali vibriranje
nevrostimulatorja. Če trzanje ali vibriranje bolniku povzroča
veliko neudobje, MR slikanje prekinite.
Če je nevrostimulator v bližini stene tunela naprave za MR,
premislite o uporabi blazine, da ohranite razdaljo med steno
tunela in nevrostimulatorjem in zmanjšate vibriranje.

Primernost za slikanje celega telesa – Po MR slikanju
Tabela 5. Primernost za slikanje celega telesa – Po MR slikanju
Bolnikove povratne
informacije

Preverite, da MR slikanje bolniku ni povzročilo neželenih
učinkov. O vseh škodljivih vplivih obvestite družbo Medtronic.

Znova vklopite
stimulacijo

Po končanem slikanju svetujte bolniku, da obišče
odgovornega zdravnika, ki skrbi za njegov nevrostimulacijski
sistem, da bo stimulacijo znova vklopil.
Če je bolnik na MR slikanje prinesel svoj programator, mu
(zunaj prostora slikanja) naročite, naj z njim znova vklopi
stimulacijo.
Opombe:
 Da boste bolnikov programator prestavili iz načina za
MR slikanje in znova omogočili njegovo delovanje,
. Potem
bolniku naročite, naj pritisne tipko »Sync«
lahko bolnik vklopi stimulacijo.
 Vklop stimulacije izklopi Način za MR slikanje
nevrostimulatorja.
 Če bolnikov programator ne more vzpostaviti povezave
z nevrostimulatorjem, če stimulacije ne morete znova
vklopiti,ali če se pojavi zaslon z opozorilom »POR«,
bolniku naročite naj se oglasi pri odgovornemu
zdravniku, ki skrbi za nevrostimulacijski sistem. Obrnite
se na družbo Medtronic, da boste poročali o dogodku
»POR«.
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Stanja, primerna le za MR slikanje glave
Preden nadaljujete s tem poglavjem o primernosti le za slikanje glave, se morate
prepričati, da je bilo upoštevano poglavje »ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti«
(ki se začne na strani 8), potem nadaljujte z naslednjim kontrolnim seznamom.

Kontrolni seznam, preden nadaljujete s stanji, ki zahtevajo le
slikanje glave
1.
PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE GLAVE
Z ODDAJNO/SPREJEMNO TULJAVO ZA GLAVO
Ali vas je poglavje »ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti« usmerilo na to
poglavje o primernosti le za slikanje glave, ker je dokument o primernosti za pogojno
varno MR slikanje ali zaslon na bolnikovem programatorju pokazal(a) (z besedilom in/
ali vsemi temi simboli) primernost le za slikanje glave?


Da

Pojdite na »Primernost le za slikanje glave – Zahteve glede opreme za
MR in MR slikanja« na strani 20 in nadaljujte od tam.



Ne

Pojdite na naslednji korak.

2. Preverite, da ni noben del vsajenega sistema (tj. nevrostimulator, podaljški,
elektrode, opuščene elektrode) ni v dosegu RF oddajne/sprejemne tuljave za glavo.
To lahko na primer potrdite z rentgenskim slikanjem predela glave in vratu, ali s
pregledom bolnikove dokumentacije.


Da

Da, potrjeno. Pojdite na naslednji korak.



Ne

Ne, ni mogoče potrditi. Končajte. Obrnite se na tehnično službo
Medtronic.

3.
Primernosti nevrostimulacijskega sistema za pogojno varno MR slikanje
ni mogoče ugotoviti.
Ali vas je poglavje »ZAČNITE TUKAJ – Ugotavljanje primernosti« usmerilo na to
poglavje o primernosti le za slikanje glave, ker je dokument o primernosti za pogojno
varno MR slikanje ali zaslon na bolnikovem programatorju pokazal(a) (z besedilom in/
ali vsemi temi simboli), da primernosti za vrsto MR slikanja ni mogoče ugotoviti?


Da

Pojdite na »Primernost le za slikanje glave – Zahteve glede opreme za
MR in MR slikanja« na strani 20 in nadaljujte od tam.



Ne

Pojdite na naslednji korak.
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4. Bolnik je s seboj na preiskavo (MR slikanje) prinesel le identifikacijsko izkaznico
bolnika in številka modela nevrostimulatorja je navedena na strani 5.
Preverite, da so parametri stimulacije nevrostimulatorja nastavljeni takole:
Stimulacija:		

Izklopljena

			
			

Če niste prepričani, ali je stimulacija izklopljena,
vprašajte bolnika, ali je izklopljena.

Drugi parametri:		

Brez sprememb

Poleg tega, samo za Itrel 3 Model 7425:		
Magnetno stikalo:

Onemogočeno



Da

Da, potrjeno. Pojdite na »Primernost le za slikanje glave – Zahteve
glede opreme za MR in MR slikanja« na strani 20 in nadaljujte od tam.



Ne

Ne, ni mogoče potrditi. Obrnite se na tehnično službo Medtronic.

Ob upoštevanju vseh navodil v tem poglavju o primernosti le za slikanje glave
je mogoče varno opraviti MR slikanje glave same z uporabo radiofrekvenčne
oddajne/sprejemne tuljave za glavo.
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Primernost le za slikanje glave – Zahteve glede opreme in
nastavitev za MR slikanje
Tabela 6. Primernost le za slikanje glave – Zahteve glede opreme in nastavitev
za MR slikanje
Radiofrekvenčne tuljave

Oddajna/sprejemna tuljava LE za glavo.
Pomembno:
 Radiofrekvenčna oddajno-sprejemna tuljava za glavo
ne sme prekrivati nobenega sestavnega dela vsajenega
sistema. Sestavne dele vsajenega sistema je mogoče
namestiti v skladu z odobrenim označevanjem in so lahko
celo 0 cm od spodnjega (kavdalnega) roba tuljave za glavo,
vendar pa ne sme biti noben del znotraj tuljave za glavo.
 Poskrbite, da ne bo uporabljena RF oddajna tuljava za telo.
 Če niste prepričani, ali vaš sistem za MR slikanje ima
možnost radiofrekvenčne oddajne/sprejemne tuljave, se
posvetujte z izdelovalcem sistema.




Vrsta sistema za MR
slikanje

Opozorila:
MR preiskavo le glave (nobenega drugega dela telesa)
je mogoče varno opraviti z uporabo radiofrekvenčne
oddajne/sprejemne tuljave za glavo, če so upoštevana vsa
navodila vem poglavju o primernosti le za slikanje glave.
Ne namestite nobenega dela glave radiofrekvenčne
oddajne/sprejemne tuljave nad kateri koli sestavni del
sistema za nevrostimulacijo.
Če glava tuljave sega čez kateri koli del sistema za
nevrostimulacijo, se lahko na mestu vsajenih elektrod
pojavi segrevanje, večje od običajnega.
Če ima bolnikov nevrostimulacijski sistem poškodovano
prevodno žico in tuljava za glavo sega preko katerega koli dela
sistema za nevrostimulacijo, lahko pride do prekomernega
segrevanja na mestu poškodbe ali na elektrodah.
Prekomerno segrevanje lahko povzroči okvaro tkiva in
resno poškodbo bolnika.

1,5-T vodoravna zaprta cev z največjim prostorskim
gradientom 19 T/m (1900 gaussov/cm).
Opozorilo: Uporabite le 1,5-T sisteme za MR slikanje
z vodoravno zaprto cevjo. Drugi sistemi za MR slikanje
(npr. 0,6-T ali 3,0-T ter naprave z odprto cevjo) niso
preizkušeni in lahko povzročijo okvaro naprave in
prekomerno segrevanje, kar lahko povzroči okvaro tkiva
in resno poškodbo bolnika.

Izdelovalci opreme za
MR slikanje

Ni omejitev.
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Tabela 6. Primernost le za slikanje glave – Zahteve glede opreme in nastavitev za
MR slikanje (nadaljevanje)
Radiofrekvenčna (RF)
frekvenca

RF-moč

Približno 64 MHz.
Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte z neprotonskimi
frekvencami slikanja (npr. 13C, 23Na ali 31P) Druge
frekvence razen 64 MHz niso preizkušene in lahko
povzročijo okvaro naprave in prekomerno segrevanje, to
pa lahko okvari tkiva in resno poškoduje bolnika.
Uporabite normalni način delovanja.
Specifična stopnja absorpcije (SSA):
 SSA – glava: mora biti ≤ 2,0 W/kg, kot prikaže oprema za
MR slikanje.



Opozorilo: MR slikanja ne izvajajte v naslednjih načinih:
Kontrolirani način delovanja prve ravni
Kontrolirani način delovanja druge ravni (tj. raziskovalni način)
Ti načini omogočajo višje nivoje RF energije in lahko
povzročijo prekomerno segrevanje, to pa lahko okvari
tkiva in resno poškoduje bolnika.

Gradienti

Gradientni sistemi z največjo hitrostjo spreminjanja izhodne
napetosti gradienta na os 200 T/m/s ali manj.
Opozorilo: Ne uporabljajte gradientnih sistemov, ki
ustvarjajo hitrost spreminjanja več kot 200 T/m/s, ker
niso bili testirani in lahko povzročijo večje tveganje za
inducirano stimulacijo (s posledičnimi občutki sunka
ali tresenja, nelagodjem ali bolečinami za bolnika) ali
segrevanje nevrostimulatorja.

Omejitev dejanskega
časa slikanja

Ni omejitev.

Orientacijska točka
(lega izocentra)

Samo glava. Na namestite nobenega dela glave radiofrekvenčne
oddajne/sprejemne tuljave nad kateri koli sestavni del sistema
za nevrostimulacijo.
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Primernost le za slikanje glave – Priprava bolnika pred MR slikanjem
Tabela 7. Primernost le za slikanje glave – Priprava bolnika pred MR slikanjem
Preverite, da je
stimulacija izklopljena.

Preverite, da je bil upoštevan kontrolni seznam na strani 18
(na začetku tega poglavja o primernosti le za slikanje glave).
Opozorilo: Pred izvajanjem MR slikanja preverite, da je
bolnikov vsajeni sistem za nevrostimulacijo izklopljen.
Če ostane stimulacija med slikanjem vklopljena, to lahko
poveča možnost za neprijetno, neželeno stimulacijo.
Če niste prepričani, ali je stimulacija izklopljena, vprašajte
bolnika, ali je izklopljena.

Temperatura telesnega
jedra

Zvišana telesna temperatura
Ni omejitev.
Odeje
Ni omejitev.

Bolnikova najmanjša
telesna masa

Ni omejitev.

Sedacija

Če je le mogoče, bolnika ne sedirajte, tako da vam bo lahko
posredoval povratne informacije o kakršnih koli težavah med
preiskavo.

Bolnika seznanite
s tveganji

Bolnika seznanite s tveganji, ki so povezana s preiskavo z
MR slikanjem, kot je navedeno v tem poglavju o primernosti
za slikanje glave.

Komunikacija med
bolnikom in operaterjem
med slikanjem

Bolniku naročite, naj operaterja slikanja nemudoma obvesti
o kakršni koli neprijetni, nepričakovani stimulaciji, tresenju ali
gretju med preiskavo.

Primernost le za slikanje glave – Postopki in razmisleki pred
MR slikanjem
Tabela 8. Primernost le za slikanje glave – Postopki in razmisleki pred
MR slikanjem
Vnesite bolnikovo
telesno maso

V upravljalnik sistema za MR slikanje vnesite bolnikovo
pravilno telesno maso, da boste zagotovili pravilno oceno
SSA za glavo.

Preverite vse parametre

Preverite, da se vsi predlagani parametri za MR slikanje
ujemajo z zahtevami o izpostavljenosti MR slikanju v tem
poglavju o primernosti le za slikanje glave. Če ni tako, je
treba parametre spremeniti, da izpolnjujejo te zahteve. Če
parametrov ni mogoče spremeniti, ne izvajajte MR slikanja.
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Primernost le za slikanje glave – Med MR slikanjem
Tabela 9. Primernost le za slikanje glave – Med MR slikanjem
Nadzirajte bolnika

Vidno in slušno nadzirajte bolnika. Bolnika preverite med
vsakim zaporedjem slikanja. Če se bolnik ne more odzvati
na vprašanja ali navede kakršno koli težavo, nemudoma
prekinite MR slikanje.

Trzanje ali vibriranje
nevrostimulatorja

Med MR slikanjem lahko bolnik občuti trzanjje in/ali vibriranje
nevrostimulatorja. Če trzanje ali vibriranje bolniku povzroča
veliko neudobje, MR slikanje prekinite.

Primernost le za slikanje glave – Po MR slikanju
Tabela 10. Primernost le za slikanje glave – Po MR slikanju
Bolnikove povratne
informacije

Preverite, da MR slikanje pri bolniku ni povzročilo neželenih
učinkov. O vseh škodljivih vplivih obvestite družbo Medtronic.

Znova vklopite
stimulacijo

Po končanem slikanju svetujte bolniku, da obišče
odgovornega zdravnika, ki skrbi za njegov nevrostimulacijski
sistem, da bo stimulacijo znova vklopil.
Če pa je bolnik na MR slikanje prinesel bolnikov programator,
mu (zunaj prostora slikanja) naročite, naj z njim znova vklopi
stimulacijo.
Opombe:
 Če je bil Način za MR slikanje aktiviran z bolnikovim
programatorjem, bolniku naročite, naj najprej pritisne
, da bo znova omogočil bolnikov
tipko »Sync«
programator. Potem lahko bolnik vklopi stimulacijo.
 Ponoven vklop stimulacije izklopi Način za MR slikanje
nevrostimulatorja (pri modelih nevrostimulatorjev, ki
imajo to lastnost).
 Če bolnikov programator ne more vzpostaviti povezave
z nevrostimulatorjem, če stimulacije ne morete znova
vklopiti,ali če se pojavi zaslon z opozorilom »POR«,
bolniku naročite naj se oglasi pri odgovornemu zdravniku,
ki skrbi za nevrostimulacijski sistem. Obrnite se na družbo
Medtronic, da boste poročali o dogodku »POR«.
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Dodatek A: Primeri dokumentov o primernosti za
pogojno varno MR slikanje
Ta dodatek prikazuje primere dokumentov o primernosti za pogojno varno MR slikanje
(MRI‑CS), ki jih izpišejo Medtronicovi zdravnikovi programatorji, ustrezni za bolnikovo
magnetnoresonančno slikanje.
Dokument o primernosti pogojno varnega MR slikanja kaže na primerno izbiro varnega
načina MR slikanja glede na model bolnikovega vsajenega nevrostimulacijskega
sistema za zdravljenje kronične bolečine, potem ko je bolnik obiskal zdravnika,
odgovornega za njegov nevrostimulacijski sistem.
Tri vrste dokumentov o primernosti za pogojno varno MR slikanje so:
− Poročilo o za pogojni varnosti za MR slikanje
− Izpis zaslona o načinu za pogojno varno MR slikanje
− Obrazec o primernosti za pogojno varno MR slikanje, ki ga izpolni bolnikov zdravnik
(glejte »Dodatek B: Obrazec o primernosti za pogojno varno MR slikanje« na strani 27)

Primeri poročil o pogojni varnosti za MR slikanje in izpisov
na zaslonu
Glejte naslednjo stran za primere dokumentov o primernosti za pogojno varno MR
slikanje (MRI-CS), ki jih izpišejo Medtronicovi zdravnikovi programatorji, ustrezni za
bolnikovo magnetnoresonančno slikanje.
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Datum
Številka modela nevrostimulatorja

Datum

Primer poročila o pogojni varnosti
za MR slikanje (samo besedilo)

Številka modela nevrostimulatorja
Primer izpisa zaslona o načinu za
pogojno varno MR slikanje
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Dodatek B: Obrazec o primernosti za pogojno varno
MR slikanje
Primernost Medtronicovega sistema za nevrostimulacijo za
pogojno varno MR slikanje
Ob času preiskave z MR slikanjem
1.
2.

Glejte označevanje glede varnostnih pogojev: www.medtronic.com/mri.
Pred MR slikanjem preverite, ali je stimulacija izklopljena.

Bolnikovo ime:
Zdravnikovo ime, ambulanta,
naslov in telefonska številka:

Pomembno: Uporabite pogojno varni način za MR slikanje (MRI-CS) na
zdravnikovem ali bolnikovem programatorju za vnos informacij in rezultata
primernosti za slikanje spodaj.
Datum in čas ugotavljanja
primernosti:

Številka modela
nevrostimulatorja:

Serijska številka
nevrostimulatorja:



PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO MR SLIKANJE
CELEGA TELESA



PRIMEREN ZA POGOJNO VARNO SLIKANJE GLAVE
Z ODDAJNO/SPREJEMNO TULJAVO ZA GLAVO



Primernosti sistema nevrostimulacije za pogojno
varno MR slikanje ni mogoče ugotoviti.
Informacijska koda:
(ne pride v poštev za PRIMERNE ZA POGOJNO
VARNO SLIKANJE CELEGA TELESA)
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