Imagistica Prin Rezonanta Magnetica Irm Sau Rmn
RMN - Rezonan a Magnetic Nuclear - Pagina de Nursing
RMN de san ‒ eficient in stadializarea cancerului mamar ...
Centrul de Imagistica Medicala Radiologica Plus
Imagistic prin Rezonan
Magnetic sau Tomografie ...
RMN ¦ Medicover Romania
Imagistica prin rezonanta magnetica cardiaca - RMN CardiacIMAGISTICA Medicala IRM - Investigatii prin Rezonanta Magnetica Dr. DIANA APETRI Când este recomandat s faci rezonan a magnetic nuclearScanexpert - Centru de Imagistica Medicala - Rezonanta Magnetica Nucleara ( RMN ) Bun diminea a, S n tate! Când facem RMN i când Cum
CT? s te preg te ti de RMN - REGINA MARIA
Investiga ia RMN. Ce Trebuie s
tim înaintea unui examen RMN
F@TC 029 - Ce este RMN-ul ( rezonan a magnetic nuclear Am
) f cut un RMNDr. Camelia Mih escu despre IRM (RMN)TABLETA DE SANATATE - RMN Examenul RMN pentru afectiunile cerebrale HERNIA DE DISC tomografia RMN cerebral i claustrofobiaIRM cérébrale Ce trebuie s sti i despre tomograf
Dr. VASILE DRU
- Medic Primar Ortopedie Traumatologie - COLOANA MEDICALMotivul pentru care copilul nu respecta limitele si regulile
Diagnosticul tulburarilor de echilibru - Interviu cu Dr. Luigi Marceanu, medic primar ORL RMN pentru Claustrofobi Test de s n tate: Rezonan a MagneticCele mai noi tehnologii RMN 3 Tesla la nivel mondial, acum în România Cand facem RMN
Vreau s fiu s n tos: CT sau RMN?
Centrokinetic - aparat RMN de ultima generatie Cel mai performant echipament RMN 3 Tesla din Europa de Sud-Est la SANADOR RMN CT PET CT 10-18-2015 Ang Kahayag sa Pagtuong Katoliko By veritas899 RMN-Dipolog (Cebuano-Radio) Cum functioneaza un aparat RMN 3T Imagistica Prin Rezonanta Magnetica Irm
- vasele sanguine - IRM poate fi folosita pentru vizualizarea vaselor de sange si a circulatiei sangelui prin vase, in acest caz purtand numele de angiografie prin rezonanta magnetica; poate depista afectiuni ale venelor sau arterelor, ca anevrisme vasculare, un cheag la nivel vascular sau ruptura partiala a peretelui vascular (disectie); uneori se foloseste substanta de contrast pentru ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM sau RMN)
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) sau Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) este o tehnologie imagistica moderna care foloseste combinatia dintre un camp magnetic cu o putere foarte mare si unde radio pentru a produce o imagine cu o claritate superioara a structurilor si organelor corpului. Examinarea RMN se efectueaza pentru diagnosticarea unei game variate de afectiuni, de la tumori si boli demielinizante la nivelul creierului, pana la leziuni meniscale fine sau leziuni ale arterelor ...
Rezonanta magnetica ¦ Regina Maria
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (RMN sau IRM) Terminologia RMN - Rezonanta Magnetica Nucleara - a fost inlocuita cu IRM - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - pentru a elimina confuzia si a nu lasa sa se creada ca acest tip de investigatie ar fi periculos datorita unor radiatii nucleare. O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara - este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului.
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM sau RMN)
Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM) este un test non invaziv utilizat pentru diagnosticarea unor afec
Imagistica prin rezonan
magnetic (RMN/IRM) la copii ...
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Imagistic prin rezonan
magnetic - Wikipedia
O scanare IRM ‒ Rezonanta Magnetica Nucleara sau RMN ‒ este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului. Scanerul pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) este un tub inconjurat de un magnet de dimensiuni apreciabile de forma cilindrica.
O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara sau RMN - CMB ...
Terminologia de RMN (Rezonanta Magnetica Nuclear ) a fost inlocuit

cu IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetic

RMN - Rezonan a Magnetic Nuclear - Pagina de Nursing
Imagistica prin rezonan
magnetic poate examina orice parte a corpului. Cel mai adesea, medicii recomand
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Despre RMN - Imagistica prin rezonan
magnetic - Cancer360
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) IRM se efectueaza pentru diagnosticarea anumitor afectiuni ca tumori, hemoragii, leziuni, afectari vasculare sau infectii. Prin folosirea unei substante de contrast in timpul IRM, se pot vizualiza clar anumite tesuturi. IRM este indicata pentru:
Imagistica in medicina de familie - USMF
Imagistic prin Rezonan
Magnetic sau Tomografie Computerizat
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Imagistic prin Rezonan
Magnetic sau Tomografie ...
Rezonanta magnetica sau investigatia imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) este o metoda moderna si neiradianta, care foloseste un camp magnetic si impulsuri de radiofrecventa pentru a vedea in interiorul corpului. Are o sensibilitate crescuta a constrastului tisular (posibilitatea de a distinge intre mai multe categorii de tesuturi si ...
Imagistica RMN & CT
RMN-ul creierului este în prezent cea mai important

metod

neinvaziv
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Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM) a creierului ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) a sanului, cunoscuta si sub denumirea de RMN de san, este o investigatie noninvaziva, folosita pentru a depista cancerul de san si alte anomalii la nivelul sanului. Aparatul foloseste undele magnetice pentru a surprinde mai multe imagini ale sanului, care ulterior sunt combinate electronic, cu ajutorul calculatorului, pentru a genera o serie de imagini detaliate ale tesutului din interiorul sanului.
RMN de san ‒ eficient in stadializarea cancerului mamar ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) are numeroase avantaje : reprezinta o altenativa sigura la celelalte investigatii imagistice - radigrafie, ultrasonografie sau tomografie computerizata - pentru care o anumita stare patologica poate ramane nedescoperita. este noninvaziva si neiradianta.
Rezonanta magnetica nucleara & Tomografie computerizata
Centrul de imagistica Pozimed ofera investigatii de imagistica medicala de inalta performanta: Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM), Tomografie Computerizata (CT), Ecografie, Osteodensitometrie (DEXA), Radiologie digitala si Mamografie digitala cu tomosinteza.
Centre de imagistica Reginamaria ¦ Reginamaria.ro
Cunoscuta sub mai multe denumiri ‒ cea veche RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) si cea noua, IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetica), investigatia este o tehnica imagistica avansata, care utilizeaza un camp magnetic foarte puternic pentru a putea

vedea

in interiorul corpului.

RMN ¦ Medicover Romania
Centrul de Imagistica Medicala. Centrul de Imagistica Medicala Clinical Image efectueaza imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) pentru diagnosticarea unor afectiuni de tipul tumorilor, afectarilor vasculare (sangerari, anevrisme), infectii, leziuni traumatice ale aparatului osteo-articular, etc.
Centrul de Imagistica Medicala Radiologica Plus
Programeaza-te la un RMN Cerebral la Donna Medical Center pentru un diagnostic de EXPERT Investigatii neinvazive si nedureroase prin Rezonanta Magnetica Clinica Pipera - Str. George Constantinescu nr. 2-4, Bucure
RMN Cerebral - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - Donna ...
Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM sau RMN), una dintre cele mai avansate tehnici imagistice medicale, este o investiga
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RMN Cerebral - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - Donna ...
O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara sau RMN - CMB ...
Rezonanta magnetica | Regina Maria
Terminologia de RMN (Rezonanta Magnetica Nuclear?) a fost inlocuit? cu IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetic?) pentru a nu se crea confuzia c? acest tip de investiga?ie este periculoas? din cauza radia?iilor nucleare. Mecanism. RMN/IRM este o metod? neiradiant? si neinvaziva care utilizeaza un camp magnetic si unde de radiofrecventa.
Imagistica prin rezonan?? magnetic? (RMN/IRM) la copii ...
Rezonanta magnetica sau investigatia imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) este o metoda moderna si neiradianta, care foloseste un camp magnetic si impulsuri de radiofrecventa pentru a vedea in interiorul corpului. Are o sensibilitate crescuta a constrastului tisular (posibilitatea de a distinge intre mai multe categorii de tesuturi si ...
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) sau Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) este o tehnologie imagistica moderna care foloseste combinatia dintre un camp magnetic cu o putere foarte mare si unde radio pentru a produce o imagine cu o claritate superioara a structurilor si organelor corpului. Examinarea RMN se efectueaza pentru diagnosticarea unei game variate de afectiuni, de la tumori si boli demielinizante la nivelul creierului, pana la leziuni meniscale fine sau leziuni ale arterelor ...
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM sau RMN)
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) are numeroase avantaje : reprezinta o altenativa sigura la celelalte investigatii imagistice - radigrafie, ultrasonografie sau tomografie computerizata - pentru care o anumita stare patologica poate ramane nedescoperita. este noninvaziva si neiradianta.
Programeaza-te la un RMN Cerebral la Donna Medical Center pentru un diagnostic de EXPERT Investigatii neinvazive si nedureroase prin Rezonanta Magnetica Clinica Pipera - Str. George Constantinescu nr. 2-4, București 020339 România

Centre de imagistica Reginamaria | Reginamaria.ro
Cunoscuta sub mai multe denumiri – cea veche RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) si cea noua, IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetica), investigatia este o tehnica imagistica avansata, care utilizeaza un camp magnetic foarte puternic pentru a putea “vedea” in interiorul corpului.
Imagistica moleculară prin RMN IRM are avantajul de a avea o rezoluție spațială foarte mare și este foarte apt la imagistica morfologică și imagistică funcțională. IRM are însă mai multe dezavantaje. În primul rând, RMN are o sensibilitate de aproximativ 10-3 mol / l la 10-5 mol / l, care, în comparație cu alte tipuri de imagini, poate fi foarte limitator.
RMN-ul creierului este în prezent cea mai importantă metodă neinvazivă de imagistică intravitală a structurii creierului. Sinonime RMN - imagistica prin rezonanta magnetica nucleara si imagistica prin rezonanta magnetica. Rezoluția spațială a metodei RMN este de 1-2 mm, poate fi mărită prin contrast cu gadoliniu.

Despre RMN - Imagistica prin rezonanţă magnetică - Cancer360
Centrul de Imagistica Medicala. Centrul de Imagistica Medicala Clinical Image efectueaza imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) pentru diagnosticarea unor afectiuni de tipul tumorilor, afectarilor vasculare (sangerari, anevrisme), infectii, leziuni traumatice ale aparatului osteo-articular, etc.

Imagistica prin rezonanta magnetica cardiaca - RMN CardiacIMAGISTICA Medicala IRM - Investigatii prin Rezonanta Magnetica Dr. DIANA APETRI Când este recomandat să faci rezonanţa magnetică nucleară Scanexpert - Centru de Imagistica Medicala - Rezonanta Magnetica Nucleara ( RMN ) Bună dimineața, Sănătate! Când facem RMN și când CT? Cum să te pregătești de RMN - REGINA MARIA
Investigația RMN. Ce Trebuie să știm înaintea unui examen RMN F@TC 029 - Ce este RMN-ul ( rezonanța magnetică nucleară) Am făcut un RMN Dr. Camelia Mihăescu despre IRM (RMN) TABLETA DE SANATATE - RMN Examenul RMN pentru afectiunile cerebrale HERNIA DE DISC tomografia RMN cerebral și claustrofobia IRM cérébrale Ce trebuie să stiți despre tomograf Dr. VASILE DRUȚĂ - Medic Primar Ortopedie Traumatologie COLOANA MEDICALĂ Motivul pentru care copilul nu respecta limitele si regulile Diagnosticul tulburarilor de echilibru - Interviu cu Dr. Luigi Marceanu, medic primar ORL RMN pentru Claustrofobi Test de sănătate: Rezonanţa Magnetică Cele mai noi tehnologii RMN 3 Tesla la nivel mondial, acum în România Cand facem RMN
Vreau să fiu sănătos: CT sau RMN?Centrokinetic - aparat RMN de ultima generatie Cel mai performant echipament RMN 3 Tesla din Europa de Sud-Est la SANADOR RMN CT PET CT 10-18-2015 Ang Kahayag sa Pagtuong Katoliko By veritas899 RMN-Dipolog (Cebuano-Radio) Cum functioneaza un aparat RMN 3T Imagistica Prin Rezonanta Magnetica Irm
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (RMN sau IRM) Terminologia RMN - Rezonanta Magnetica Nucleara - a fost inlocuita cu IRM - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - pentru a elimina confuzia si a nu lasa sa se creada ca acest tip de investigatie ar fi periculos datorita unor radiatii nucleare. O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara - este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un
computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului.

Rezonanta magnetica nucleara & Tomografie computerizata

Imagistica prin rezonanta magnetica cardiaca - RMN CardiacIMAGISTICA Medicala IRM - Investigatii prin Rezonanta Magnetica Dr. DIANA APETRI C nd este recomandat s faci rezonan a magnetic nuclear Scanexpert - Centru de Imagistica Medicala - Rezonanta Magnetica Nucleara ( RMN ) Bun diminea a, S n tate! C nd facem RMN i c nd CT? Cum s te preg te ti de RMN - REGINA MARIA
Investiga ia RMN. Ce Trebuie s
tim naintea unui examen RMN F@TC 029 - Ce este RMN-ul ( rezonan a magnetic nuclear ) Am f cut un RMN Dr. Camelia Mih escu despre IRM (RMN) TABLETA DE SANATATE - RMN Examenul RMN pentru afectiunile cerebrale HERNIA DE DISC tomografia RMN cerebral i claustrofobia IRM cérébrale Ce trebuie s sti i despre tomograf Dr. VASILE DRU
- Medic Primar Ortopedie Traumatologie - COLOANA MEDICAL
ORL RMN pentru Claustrofobi Test de s n tate: Rezonan a Magnetic Cele mai noi tehnologii RMN 3 Tesla la nivel mondial, acum n Rom nia Cand facem RMN
Vreau s fiu s n tos: CT sau RMN?Centrokinetic - aparat RMN de ultima generatie Cel mai performant echipament RMN 3 Tesla din Europa de Sud-Est la SANADOR RMN CT PET CT 10-18-2015 Ang Kahayag sa Pagtuong Katoliko By veritas899 RMN-Dipolog (Cebuano-Radio) Cum functioneaza un aparat RMN 3T Imagistica Prin Rezonanta Magnetica Irm
- vasele sanguine - IRM poate fi folosita pentru vizualizarea vaselor de sange si a circulatiei sangelui prin vase, in acest caz purtand numele de angiografie prin rezonanta magnetica; poate depista afectiuni ale venelor sau arterelor, ca anevrisme vasculare, un cheag la nivel vascular sau ruptura partiala a peretelui vascular (disectie); uneori se foloseste substanta de contrast pentru ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM sau RMN)
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) sau Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) este o tehnologie imagistica moderna care foloseste combinatia dintre un camp magnetic cu o putere foarte mare si unde radio pentru a produce o imagine cu o claritate superioara a structurilor si organelor corpului. Examinarea RMN se efectueaza pentru diagnosticarea unei game variate de afectiuni, de la tumori si boli demielinizante la nivelul creierului, pana la leziuni meniscale fine sau leziuni ale arterelor ...
Rezonanta magnetica | Regina Maria
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (RMN sau IRM) Terminologia RMN - Rezonanta Magnetica Nucleara - a fost inlocuita cu IRM - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - pentru a elimina confuzia si a nu lasa sa se creada ca acest tip de investigatie ar fi periculos datorita unor radiatii nucleare. O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara - este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului.
Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM sau RMN)
Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM) este un test non invaziv utilizat pentru diagnosticarea unor afec
Imagistica prin rezonan
magnetic (RMN/IRM) la copii ...
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Imagistic prin rezonan
magnetic - Wikipedia
O scanare IRM – Rezonanta Magnetica Nucleara sau RMN – este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului. Scanerul pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) este un tub inconjurat de un magnet de dimensiuni apreciabile de forma cilindrica.
O scanare IRM - Rezonanta Magnetica Nucleara sau RMN - CMB ...
Terminologia de RMN (Rezonanta Magnetica Nuclear ) a fost inlocuit

cu IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetic

RMN - Rezonan a Magnetic Nuclear - Pagina de Nursing
Imagistica prin rezonan
magnetic poate examina orice parte a corpului. Cel mai adesea, medicii recomand
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Despre RMN - Imagistica prin rezonan
magnetic - Cancer360
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) IRM se efectueaza pentru diagnosticarea anumitor afectiuni ca tumori, hemoragii, leziuni, afectari vasculare sau infectii. Prin folosirea unei substante de contrast in timpul IRM, se pot vizualiza clar anumite tesuturi. IRM este indicata pentru:
Imagistica in medicina de familie - USMF
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Motivul pentru care copilul nu respecta limitele si regulile Diagnosticul tulburarilor de echilibru - Interviu cu Dr. Luigi Marceanu, medic primar

Imagistic prin Rezonan
Magnetic sau Tomografie ...
Rezonanta magnetica sau investigatia imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) este o metoda moderna si neiradianta, care foloseste un camp magnetic si impulsuri de radiofrecventa pentru a vedea in interiorul corpului. Are o sensibilitate crescuta a constrastului tisular (posibilitatea de a distinge intre mai multe categorii de tesuturi si ...
Imagistica RMN & CT
RMN-ul creierului este

n prezent cea mai important

metod

neinvaziv

de imagistic

intravital

a structurii creierului. Sinonime RMN - imagistica prin rezonanta magnetica nucleara si imagistica prin rezonanta magnetica. Rezolu
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Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM) a creierului ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) a sanului, cunoscuta si sub denumirea de RMN de san, este o investigatie noninvaziva, folosita pentru a depista cancerul de san si alte anomalii la nivelul sanului. Aparatul foloseste undele magnetice pentru a surprinde mai multe imagini ale sanului, care ulterior sunt combinate electronic, cu ajutorul calculatorului, pentru a genera o serie de imagini detaliate ale tesutului din interiorul sanului.
RMN de san – eficient in stadializarea cancerului mamar ...
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) are numeroase avantaje : reprezinta o altenativa sigura la celelalte investigatii imagistice - radigrafie, ultrasonografie sau tomografie computerizata - pentru care o anumita stare patologica poate ramane nedescoperita. este noninvaziva si neiradianta.
Rezonanta magnetica nucleara & Tomografie computerizata
Centrul de imagistica Pozimed ofera investigatii de imagistica medicala de inalta performanta: Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM), Tomografie Computerizata (CT), Ecografie, Osteodensitometrie (DEXA), Radiologie digitala si Mamografie digitala cu tomosinteza.
Centre de imagistica Reginamaria | Reginamaria.ro
Cunoscuta sub mai multe denumiri – cea veche RMN (Rezonanta Magnetica Nucleara) si cea noua, IRM (Imagistica prin Rezonanta Magnetica), investigatia este o tehnica imagistica avansata, care utilizeaza un camp magnetic foarte puternic pentru a putea “vedea” in interiorul corpului.
RMN | Medicover Romania
Centrul de Imagistica Medicala. Centrul de Imagistica Medicala Clinical Image efectueaza imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) pentru diagnosticarea unor afectiuni de tipul tumorilor, afectarilor vasculare (sangerari, anevrisme), infectii, leziuni traumatice ale aparatului osteo-articular, etc.
Centrul de Imagistica Medicala Radiologica Plus
Programeaza-te la un RMN Cerebral la Donna Medical Center pentru un diagnostic de EXPERT Investigatii neinvazive si nedureroase prin Rezonanta Magnetica Clinica Pipera - Str. George Constantinescu nr. 2-4, Bucure
RMN Cerebral - Imagistica prin Rezonanta Magnetica - Donna ...
Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM sau RMN), una dintre cele mai avansate tehnici imagistice medicale, este o investiga

Imagistica in medicina de familie - USMF
Imagistica prin rezonan
magnetic (IRM sau RMN), una dintre cele mai avansate tehnici imagistice medicale, este o investiga
Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM sau RMN)

Imagistica RMN & CT
Imagistica prin rezonanta
O scanare IRM – Rezonanta
Imagistica prin rezonanță
Imagistică prin Rezonanţă
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(IRM) IRM se efectueaza pentru diagnosticarea anumitor afectiuni ca tumori, hemoragii, leziuni, afectari vasculare sau infectii. Prin folosirea unei substante de contrast in timpul IRM, se pot vizualiza clar anumite tesuturi. IRM este indicata pentru:
Nucleara sau RMN – este o tehnica a imagisticii medicale care utilizeaza campul magnetic puternic, undele radio si un computer pentru a produce imagini ale structurilor corpului. Scanerul pentru Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM) este un tub inconjurat de un magnet de dimensiuni apreciabile de forma cilindrica.
(IRM) a creierului ...
sau Tomografie Computerizată Acestea sunt două modalităţi diagnostice care utilizează tehnici diferite pentru achiziţia imaginilor: radiaţiile X pentru Tomografia Computerizată şi câmpul magnetic pentru Rezonanţa Magnetică.

Imagistica prin rezonanta magnetica (IRM) a sanului, cunoscuta si sub denumirea de RMN de san, este o investigatie noninvaziva, folosita pentru a depista cancerul de san si alte anomalii la nivelul sanului. Aparatul foloseste undele magnetice pentru a surprinde mai multe imagini ale sanului, care ulterior sunt combinate electronic, cu ajutorul calculatorului, pentru a genera o serie de
imagini detaliate ale tesutului din interiorul sanului.
Centrul de imagistica Pozimed ofera investigatii de imagistica medicala de inalta performanta: Imagistica prin Rezonanta Magnetica (IRM), Tomografie Computerizata (CT), Ecografie, Osteodensitometrie (DEXA), Radiologie digitala si Mamografie digitala cu tomosinteza.
- vasele sanguine - IRM poate fi folosita pentru vizualizarea vaselor de sange si a circulatiei sangelui prin vase, in acest caz purtand numele de angiografie prin rezonanta magnetica; poate depista afectiuni ale venelor sau arterelor, ca anevrisme vasculare, un cheag la nivel vascular sau ruptura partiala a peretelui vascular (disectie); uneori se foloseste substanta de contrast pentru
...
Imagistica prin rezonanță magnetică poate examina orice parte a corpului. Cel mai adesea, medicii recomandă RMN-urile să verifice următoarele domenii: creier ( RMN cerebral ) pentru semne de accident vascular cerebral sau tumoră sau pentru a monitoriza boli precum scleroza multiplă – se recomandă adesea pentru simptome ca dureri de cap severe, convulsii, slăbiciune, pierderea ...
Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) este un test non invaziv utilizat pentru diagnosticarea unor afecțiuni medicale. IRM se folosește de un aparat cu un tunel circular în mijloc folosit pentru a face imagini ale corpului. IRM utilizează un câmp magnetic puternic, unde radio și un computer pentru a produce imagini specializate în două și trei dimensiuni ale corpului copilului dvs.,
fără a utiliza radiații.
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