
Jak to działa? 

Skaner MRI - co to jest? 

MRI (rezonans magnetyczny) - pozwala lekarzom i 

naukowcom  ro ić zdję ia  w ętrza naszego iała. 

Dzięki tym obrazom naukowcy ogą zrozu ieć, jak 

czytamy, liczymy, czy mówimy. 

 

Bada ie MRI jest podo e do ro ie ia zdjęć. W zasie 
ada ia ie oż a sie ruszać. To ardzo istot e, że y 

zdję ia ózgu yły wyraź e. 
Bada ie MRI usi także trwać długo. W pokoju adań 

ędzie głoś o, o ska er, ro ią  zdję ia, hałasuje. 
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Skaner MRI to maszyna, która pozwala ro ić zdję ia 

w ętrzu Twojego iała. Wykorzystuje on magnes oraz 

fale radiowe, które prze ikają przez Twoje iało (takie, 

jak wysyła radio w domu). Dzięki magnesowi oż a 

z ierzyć właś iwoś i magnetyczne tkanek w Twoim 

ciele. W związku z tym, że nasze iało ma niewielkie 

właś iwoś i magnetyczne, siła magnesu musi yć 

bardzo duża. 

 

Kiedy mówimy, piszemy oraz gramy, nasz mózg 

potrzebuje tlenu. Tlen dostarczany jest do mózgu we 

krwi. Do zęś i mózgu, które u zest i zą w  danym 

zadaniu (np. pisaniu) dopływa wię ej krwi z tlenem, 

który zmienia właś iwoś i magnetyczne. Dzięki temu 

oże y o serwować, które rejony mózgu pra ują, 
gdy czytasz lub gdy słu hasz mowy (tak jak te na 

rysunku po iżej . 

Każdy oże u zest i zyć w badaniu MRI, oprócz tych, 

którzy ają w ciele metal, po ieważ oże się on 

prze ieś ić na skutek działa ia magnesu. Dlatego też 

przed badaniem poprosimy Cię o wyję ie wszystkich 

przedmiotów z metalu, które ędziesz iał przy sobie 

(zegarek, pasek itd.). 



W pokoju adań 

Skaner MRI 

 – to duży iały tu el 
otwarty z dwóch stron. 

W środku tu elu z ajduje 
się ikrofo , dzięki 

które u oż a 
roz awiać z aukow e  

Drzwi do pokoju 

 – zosta ą za k ięte pod zas 
badania. Lekarz radiolog, 

aukow y i Twoi rodzi e są w 
pokoju o ok. Mogą Cię 
oglądać przez szy ę i ówić 
do Ciebie przez mikrofon 

Technik/ Naukowiec 

 – wytłu a zy Ci ada ie 

i po oże Ci się ułożyć  

Alarm 

 – pozwala zawiado ić 
technika w sytuacji 

alarmowej (nawet 

podczas gdy maszyna 

hałasuje  

“łu hawki 
 – w związku z ty , 
że ska er jest 
hałaśliwy, 
dostaniesz 

słu hawki, które 
osło ią Twoje uszy 
przed hałase  i 
pozwolą Ci słyszeć 
instrukcje  

Ru ho e łóżko 

 – wjeżdża 
delikatnie do 

w ętrza ska era. 
Zostajesz na nim 

w pozy ji leżą ej 
nieruchomo 

podczas badania 

Przed badaniem MRI: 

 

Kładziesz się wygodnie na łóżku ają  na głowie 

słu hawki, które hro ią Cię przed hałase  skanera i 

przez które ędziesz dostawać instrukcje podczas 

badania. 

 

• Potem zakłada y nad 

Twoją głową heł  tro hę 

taki, jak mieli rycerze). 

 

 

 

 

• Kiedy wszystko jest gotowe, ruchome łóżko wjeżdża 

delikatnie do skanera. Twoja głowa musi yć w środku 

tunelu.  

 

• Nad Twoją głową  

zawieszone ędzie  

ałe lusterko, które 

pozwoli Ci oglądać na  

ekranie bajki, obrazki, 

oraz rozwiązywać  

proste zadania.  

 

 

Podczas badania MRI: 

 

• Kiedy skaner MRI robi zdję ia, 
wydaje głoś e dźwięki  
(takie jak łot pneumatyczny), 

które trwają od 5 do 12 minut. 

To właś ie podczas tego czasu 

nie wolno Ci się wcale ruszać. 

 

• Kiedy hałas ucichnie, ożesz roz awiać z naukowcem 

lub z Twoimi rodzicami. Usłyszysz ich odpowiedzi przez 

słu hawki. Naukowiec uprzedzi Cię za każdy  razem, że 

skaner ędzie ro ić zdję ia oraz ile minut dane zdję ia 

ędą trwać. 

 

 

• Pod zas ada ia ędzie kilka róż y h serii zdjęć. Pod zas 
iektóry h i  ie ędziesz ro ić. 

Pod zas i y h, ędziesz iał za zada ie oglądać o razki, 
zytać słowa, zy też słu hać dźwięki. )a każdy  raze  
aukowie  wytłu a zy Ci, o asz ro ić. 

• Po iędzy seria i zdjęć, ska er zatrzy a się, a aukowie  
wytłu a zy Ci, o ędzie dalej. 
 

BARD)O WAŻNE! Pod zas sesji zdję iowej kiedy ska er 
hałasuje  postaraj się w ale ie ruszać. I a zej o razy ędą 

ieostre i trze a ędzie powtórzyć sesję. 
 

Ale jeżeli asz jakiś pro le  p. usisz iść do toalety , użyj 
alar u, że y zawiado ić aukow a. 
 

 

Po badaniu MRI: 

To była ostatnia sesja  
zdjęciowa Tomek. Łóżko  
   zaraz wyjedzie… 

• Naukowie  zawiado i Cię, że ada ie jest skoń zo e. 
Łóżko wyjedzie delikat ie z tu elu. Możesz się ruszać 
swobodnie. 

 

•Naukowie  wytłu a zy Ci, jakie zdję ia zostały zro io e i 
ędziesz ógł zo a zyć swój ózg a ko puterze. 


