
PREPARO PARA REALIZAÇÃO
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
CARDÍACA
 
Local: Ecomax Bom Retiro
Rua Tiradentes, 303 - Bairro Bom Retiro
Fone: (47) 3331-4844 
WhatsApp: (47) 3331-4826
Resultado do exame: 7 dias úteis

PREPARO PARA O DIA DO EXAME:

 Jejum absoluto de 4 horas, de água 
e comida (se precisar tomar medicação, 
tomar com o mínimo de água).

 Chegar 1 hora antes na Ecomax.

 No dia do exame, apresentar o 
pedido médico original, documentos e, 
quando se tratar de convênio, 
apresentar carteirinha.

 Trazer exames anteriores do coração 
e de sangue (ex.: holter, esteira, 
cintilografia).
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 Trazer acompanhante (o 
acompanhante recebe atestado de 
comparecimento com as horas em 
que esteve acompanhando o paciente 
na clínica).

 Não utilizar creme hidratante, 
protetor solar, gel no cabelo e base na 
unha da mão.

 Não praticar exercício físico no dia 
do exame.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA 
PACIENTES MULHERES:

 Não é permitido usar maquiagem e 
jóia de unha e/ou adesivo que tenha 
aplicação de pedras. 

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS PARA 
PACIENTES HOMENS:

 Vir com a região do tórax depilada, 
devido os eletrodos que precisam ser 
colados nesta região.
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Diretor Técnico Responsável Blumenau - Dr. Marco Antônio Rodacki - CRM 2559 | RQE 585

Diretor Técnico Responsável Brusque - Dr. Marcos Sandrini De Toni - CRM 9534 | RQE 5700

Diretor Técnico Responsável Florianópolis - Dr. Guilherme Sandrini De Toni - CRM 8671 | RQE 8331
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