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Poznáš tú stodolu na druhej strane lúky?  
Tam žije Lucka so svojou rodinou.

Lucka sa nudí. Nikto nemá čas pohrať sa s ňou.  
Aj ty sa niekedy nudíš?

Možno by ju mohla rozveseliť malá výskumná výprava do stodoly. 
Stodola je plná zaujímavých vecí a tak sa Lucka už vôbec nenudí. 
A keď našla bratov starý skejtbord, musela ho vyskúšať !
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Lucka na ňom letí po ulici. Ale – ach, nie! Čo to je?  
Oproti nej ide nákladiak a Lucka nevie, ako sa na tom brzdí!

Nákladiak je čoraz bližšie!

V poslednej chvíli sa Lucka hodí do priekopy na kraji cesty  
a spadne zo skejtbordu. Nevidí nič iné, len biele nadýchané 
obláčiky plávajúce po oblohe. Potom zbadá ustarostenú tvár 
šoféra nákladiaku, ktorý sa nad ňou skláňa.

„Si v poriadku, ovečka? Počuješ ma?“ opýta sa ujo šofér.

Vytiahne mobil a zavolá sanitku.
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Ííí-úúú! 
Prichádza sanitka s húkajúcou sirénou a blikajúcimi svetlami.

Záchranár Lucku opatrne vyšetrí a potom ju položí na nosidlá  
a prenesie do sanitky. 

Onedlho sú v nemocnici a Lucku prevezú na vozíku na pohotovosť.
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No toto! Luckina mamička je už tam. Lucka je taká šťastná, že ju vidí!

Ale au! Členok ju naozaj bolí.

Pani doktorka si nie je istá, či je členok zlomený, alebo len vyvrtnutý.  
Lekári liečia vyvrtnutý členok inak ako zlomený. Pani doktorka preto 
predpíše vyšetrenie MR, aby zistila, čo presne Lucke je.

U ľudí to  
vyzerá takto

Vyvrtnutý členok Zlomený členok v dlahe
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„Čo je vyšetrenie MR?“ spýta sa Lucka.

Pani doktorka trpezlivo vysvetľuje: 
MR je skratka pre slová

magnetická rezonancia.
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Vnútri našej čarovnej jaskyne sa nachádza obrovský magnet  
(odtiaľ pochádza prvé slovo). Je chránený vonkajším plášťom.

Magnet je naozaj silný a priťahuje k sebe všetky kovové veci.

Ľahneš si na špeciálny stôl, ktorý ťa pomaly zasunie do čarovnej jaskyne 
ako vlak, ktorý vchádza do tunela. A potom sa naši trpaslíci z čarovnej 
obrázkotvornej jaskyne pustia do práce.
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N a S sú dva protiľahlé póly 
magnetu
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Naši čarovní trpaslíci majú svoje vlastné malé magnety. 
Pomocou magnetov nastavujú rytmus a hlasitosť vyšetrenia. 
Môžu ich zapínať a vypínať alebo nimi rôzne rýchlo pohybovať. 

Zvuk, ktorý magnety vydávajú, znie ako pílenie,  
búchanie alebo bubnovanie. Tieto malé magnety  
zobúdzajú bunky v tvojom tele.

Keď bunky chcú, aby ich nechali na pokoji,  
vyšlú signál. To sa nazýva ozvena

alebo rezonancia (to druhé slovo).

Tento proces sa niekoľkokrát opakuje.  
Niekedy trvá dlhšie, inokedy kratšie.
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Takto vyzerá ľudský členok spredu a zboku.
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Keď lekári hľadajú niečo v ľudskom tele, musia popremýšľať,  
kde by to mohlo byť a ako to nájsť.

Predstav si, že by sa do koláča zapiekla malá gulička.

Nevedela by si, kde presne je. Koláč by si  
musela pokrájať, aby si našla guličku.

Čarovní obrázkotvorní trpaslíci a ich malé magnety lekárom pomáhajú. 
Magnety prebudia rôzne časti tela alebo dokonca jednotlivé bunky.

Vtedy sa vytvárajú obrázky, ktoré ukazujú telo vo viacerých vrstvách. 

Presne ako kúsky koláča.

Keď telo vyšle signály, prijímače ich zachytia.

Prijímače na prístroji MR sa nazývajú cievky.

Niektoré cievky sú umiestnené pod telom, iné  
zase nad ním. Ďalšie cievky pripomínajú  
ponožku alebo topánku, do ktorej vsunieš  
nohu. Cievky môžu byť zostavené z  
pripojených a pohyblivých častí alebo sú  
pospájané ako stavebnica.

Aby ťa nič netlačilo alebo nepichalo,  
medzi cievkou a tvojím telom je mäkká podložka.

Cievky používané na členok 
a chodidlo.
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Keď prijímače zachytia signály tvojho tela, 
rýchle počítače ich usporiadajú a spoja 
jednotlivé vrstvy obrázkov.

Výsledkom sú obrázky vnútra tvojho tela.

Čarovný pán doktor si potom môže prezerať 
obrázky na počítači, aby sa uistil, že je vidieť 
všetko, čo treba.

Pán doktor potom zistí, či si v poriadku.
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Cievka na striedavé magnetické pole

Cievka na statické 
magnetické pole

Rádiofrekvenčný vysielač
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Pri niektorých vyšetreniach je potrebný aj

čarovný elixír nazývaný kontrastná látka.

Elixír putuje telom krvnými cievami. Vďaka tomu pán doktor 
vidí, ktoré bunky sú zdravé a ktoré môžu byť choré.

Ako to funguje?

Najprv ti čarovný pán doktor pevne uviaže remienok okolo 
ruky. Vďaka tomu lepšie uvidí cievy pod kožou.

Potom ti vydezinfikuje ruku. Hneď nato zacítiš malé pichnutie. 
Teraz ti pán doktor môže vstreknúť do žily číry kúzelný elixír.

Nebudeš nič cítiť. Keď máš všetok elixír v tele, pán doktor ti  
na ruku nalepí náplasť.

Koleno človeka pri zobrazení s kontrastnou látkou
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Pred vyšetrením MR sa musíš uistiť, že pri sebe alebo na 
sebe nemáš nič kovové.

Niektorí ľudia majú zubné strojčeky, sponky vo vlasoch, 
okuliare, kľúče, mince, vreckové nožíky, hodinky, mobilné 
telefóny, karty s magnetickým prúžkom...

Je to veľmi, veľmi dôležité. Ak zoberieš do prístroja 
akékoľvek kovové predmety, vytvoria vlastné  
magnetické pole a celé vyšetrenie pokazia.

Nemocniční elfovia pripomenú Lucke, aby si  
pred vyšetrením dala dole sponky z vlasov  
a aby odložila kľúče.

Lucka je spočiatku vystrašená z čudného prostredia plného 
neznámych vôní a zvukov. No elfovia sú priateľskí a dobre sa 
starajú o malú ovečku.

Našťastie je tu aj jej mama, takže všetko bude v úplnom poriadku.
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Lucka potom vstúpi do tajomnej miestnosti, v ktorej sa 
nachádza prístroj MR, tá

čarovná obrázkotvorná jaskyňa.

Milí trpaslíci už čakajú. Lucka je zvedavá, čo bude nasledovať. 
Elfovia podajú Lucke slúchadlá alebo štuple do uší. Slúžia na 
zmiernenie hluku, ktorý musia robiť čarovní obrázkotvorní 
trpaslíci pri vyšetrení. Elfovia dajú Lucke aj gumenú loptičku. 
Ak ju silno stlačí a potom povolí, elfovia začujú zvuk a rýchlo 
pribehnú, aby zistili, čo sa deje.

No nesmie stláčať loptičku len tak, pre zábavu.

To by mohlo trpaslíkov vyľakať tak veľmi, že by dokonca 
ušli. Potom by elfovia museli začať vyšetrenie úplne odznova.
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Teraz dobre počúvaj, toto je dôležité!

Počas vyšetrenia musíš ležať úplne, ale úplne nehybne.

Ak Lucka nepohne ani jediným svalom, trpaslíci  
budú šťastní a uvidia veľmi jasné obrázky.

No ak sa Lucka pohne, čarovné tvorenie obrázkov 
nebude fungovať správne. Obrázky budú rozmazané  
a jednotlivé kúsky nebudú do seba správne zapadať.

Hoci čarovná pani doktorka je naozaj múdra,  
z rozmazaných obrázkov nezistí, či je Lucka  
zranená, alebo nie.
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Pán doktor prezerá 

obrázky na obrazovke 

a vidí, že Lucka má 

vyvrtnutý členok.

Nohu jej dá do dlahy,  

aby sa členok nehýbal.
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Lucka si nedokáže predstaviť, aké to bude – 
veď tak rada sa preháňa po lúke a poskakuje.

No pani doktorka tvrdí, že pre ten vyvrtnutý 
členok musí dva týždne odpočívať.

Potom môže hopkať a skackať, koľko sa jej ráči.
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No toto! Lúka za stodolou vyzerá teraz úplne inak. 
Luckin veľký brat z nej urobil skejtpark! Lucka skáče  
od radosti.

Aké úžasné prekvapenie!

„Aby si už nemusela skejtovať na ulici,“ pošepkal jej brat.

Lucka sa rozhodne, že už nikdy sa nebude nudiť. 
Čoskoro nebojácne lieta po rampách hore-dole a keď  
sa unaví, mama je nablízku, aby jej podala hrnček 
horúceho kakavka.
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V noci sa Lucke sníva, že na skejtborde letí do 
nemocnice a máva ujom doktorom a tetám  
doktorkám a elfom z čarovného obrázkotvorenia.

„Som taká rada, že je mi už lepšie,“

zamrmle v spánku.

„Skejtbordovanie je oveľa väčšia zábava než krívanie.“



Lucka je dobrodružná ovečka.  
Veľmi rada jazdí na skejtborde.

No chúďa, mala nehodu a možno si zlomila 
členok. Namiesto skackania môže teraz iba  
krívať. Lucku vezú do nemocnice, kde jej  
urobia vyšetrenie MR.

Tento pútavý príbeh vysvetľuje deťom, čo 
znamená vyšetrenie MR, takým spôsobom,  
aby tomu rozumeli.

Táto kniha vyšla vďaka priateľskej pomoci spoločnosti  
Siemens Healthineers. 

Ďalšie informácie získate na stránke
siemens-healthineers.com/mri
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