Dono el meu consentiment per a la realització de RM i/o TC sota anestèsia general amb la possibilitat d’utilització de contrast i eximeixo de tota responsabilitat al centre Hospital Veterinari Molins i al seu personal en el cas que l’estat de salut del meu animal de companyia empitjori.

Poligon Ind. Molí dels Frares
08620 Sant Vicenç dels Horts (BCN)
Tel. 93.668.57.53 Fax. 93.656.47.33
hospital@hvmolins.com

HOSPITAL VETERINARI MOLINS
AUTORITZACIÓ RM / TC
La Ressonància Magnètica (RM) consisteix en la obtenció d’imatges radiològiques de la zona
anatòmica que es desitja estudiar mitjançant l’ús d’un camp electromagnètic ( imant) , un
emissor/receptor d’ones de ràdio ( escàner) i un ordinador.
La Tomografia Computada (TC) consisteix en l’obtenció d’imatges radiològiques de la zona
anatòmica que es desitja estudiar mitjançant l’ús d’una màquina de rajos X, que capten
imatges des de diferents angles creant una imatge tridimensional dels teixits i òrgans.

Dono el meu consentiment perquè al meu animal se li practiqui RM i/o TC . Aquest estudi
inclou anestèsia general i, en alguns casos, administració d’una solució de contrast endovenós
a criteri del radiòleg. Per això és necessari el dejú de sòlids durant 12 hores d’antelació a la
prova. Entenc que aquestes proves es realitzaran amb cura i control de l’animal.
Entenc que el meu animal pot estar greu i que existeixen riscos durant aquest procediment.
Tot i la cura que es tindrà del meu animal de companyia, existeix sempre el risc de lesió o mort
durant la realització de l’estudi. Existeix també la possibilitat que empitjori l’estat clínic de
l’animal durant o després de l’estudi degut a situacions no imputables a la tècnica radiològica.
En el cas de la MRI assumeixo que per qüestions tècniques, el microxip pot provocar
interferències en l’estudi, essent necessari la seva retirada.
A
Entenc i accepto
aquests riscos.

B
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Dono el meu consentiment per a la realització de RM i/o TC sota anestèsia general amb la
possibilitat d’utilització de contrast i eximeixo de tota responsabilitat al centre Hospital
Veterinari Molins i al seu personal en el cas que l’estat de salut del meu animal de companyia
empitjori.

Signatura:

Data:

Nom i DNI del propietari o persona autoritzada. :

