
Informovaný souhlas klienta – vyšetření magnetickou rezonancí

Jméno a příjmení     Rodné číslo

Tělesná váha (kg)                           Pojišťovna 
   
  
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce  Rodné číslo

Silné magnetické pole může poškodit, změnit umístění všech kovových předmětů, které Vám kdy byly vpra-
veny do těla, a to nejspíše účelově při některém z operačních zákroků (např. kovové svorky apod.). Proto je 
důležité pravdivě vyplnit tento dotazník.
Odpovídejte ANO či NE (pokud Ano – uveďte lokalizaci a rok operace, zákroku

Kardiostimulátor nebo jiný přístroj ovlivňující činnost srdce   ano  ne

Chirurgické zákroky    ano  ne

Cévní svorky:

    • mozek  ano  ne

    • hrudník  ano  ne

    • břicho  ano  ne 

Kovové implantáty:

    • kostní nebo kloubní náhrady (protézy TEP)   ano  ne  

    • chlopenní náhrady  ano  ne  

    • kochleární implantáty (pro podporu slyšení)   ano  ne  

    • nitroděložní tělíska  ano  ne  

    • embolizační materiály  ano  ne  

Zubní implantáty  ano  ne 

Práce s kovy  ano  ne  

Neurostimulátory  ano  ne  

Cizí těleso (v očnici)   ano  ne  

Střepinové poranění   ano  ne  

Fixní zubní rovnátka   ano  ne  

Připojení kovových předmětů (stříkačky, pumpy, diabetické pumpy, elektrody)  ano  ne

U žen:

Jsem těhotná (v případě, že ano, uveďte týden)   ano  ne 



Datum: 

Datum: 

Jméno, příjmení a podpis pracovníka MR

Jméno, příjmení a podpis klienta / zákonného zástupce

Klinika CPM Waltrovka
Walterovo náměstí 329/2
158 00 Praha 5 – Jinonice
+420 222 204 304
recepce@cpmpk.cz

Klinika CPM Chodov
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4 – Chodov
+420 222 204 304
recepce@cpmpk.cz

Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, a.s.
Walterovo náměstí 329/2, 158 00  Praha 5 – Jinonice
Spisová značka B 16816 vedená u MS v Praze
IČ: 24788902, DIČ: CZ24788902
ČÚ: 43–8305580217/0100 www.cpmpk.cz

Prosím odložte následující předměty:

    • kovové věci (vlasové spony, sponky, špendlíky, mince, klíče, pera, tužky aj.)
    • brýle, klenoty, hodinky, kapesní kalkulačky, magnetické diáře
    • oděvní kovové doplňky (zipy, přezky, spony, druky)
    • vyjímatelné zubní protézy a sluchové pomůcky
    • platební karty, cestovní pasy nebo jiné materiály s možností vymazání magnetického záznamu
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