
QQuueessttiioonnss  dd’’IIRRMM  ((11))  
  

11..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoonnddéérraattiioonn  dd’’uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  àà  TTRR  ccoouurrtt  
eett  TTEE  ccoouurrtt  ??  

  
PPoonnddéérraattiioonn  TT11  
  

22..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoonnddéérraattiioonn  dd’’uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  àà  TTRR  lloonngg  eett  
TTEE  ccoouurrtt  ??  

  
PPoonnddéérraattiioonn  ddeennssiittéé  ddee  pprroottoonn  
  

33..  QQuueellllee  eesstt  llaa  ppoonnddéérraattiioonn  dd’’uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  àà  TTRR  lloonngg  eett  
TTEE  lloonngg  ??  

  
PPoonnddéérraattiioonn  TT22  
  

44..  DDééffiinniirr  llee  tteemmppss  ddee  rrééppééttiittiioonn  eett  llee  tteemmppss  dd’’éécchhoo  lloorrss  dd’’uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM..  
  
DDaannss  uunnee  ssééqquueennccee  SSEE  
LLee  TTEE  ddééffiinniitt  llee  ddééllaaii  eennttrree  llee  mmiilliieeuu  ddee  ll’’iimmppuullssiioonn  9900°°  eett  llee  mmiilliieeuu  ddee  ll’’éécchhoo..  
AAuuttrreemmeenntt  ddiitt  cc’’eesstt  llee  tteemmppss  eennttrree  ll’’eexxcciittaattiioonn  ppaarr  llaa  RRFF  eett  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  dduu  ssiiggnnaall..  
LLee  TTRR  ccoorrrreessppoonndd  aauu  tteemmppss  qquuii  ssééppaarree  22  iimmppuullssiioonnss  ddee  9900°°,,  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  iill  
rreepprréésseennttee  llaa  ppéérriiooddiicciittéé  ddee  llaa  ssééqquueennccee..  
  

55..  CCiitteerr  ddeeuuxx  pprroodduuiittss  ddee  ccoonnttrraassttee  uuttiilliissééss  eenn  IIRRMM..  
  
DDTTPPAA--GGdd  ((aacciiddee  ddiiéétthhyylleennee  ttrriiaammiinnee  ppeennttaa--aaccééttiiqquuee  ggaaddoolliinniiuumm))  ccoommmmuunnéémmeenntt  
aappppeelléé  ggaaddoolliinniiuumm..  
UUSSPPIIOO  ::  uullttrraassmmaallll  ssuuppeerrppaarraammaaggnneettiicc  iirroonn  ooxxyyddee  
  

66..  QQuueell  eesstt  llee  ssiiggnnaall  ddee  ll’’eeaauu  ssuurr  uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM  ::  
--  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  ppoonnddéérréé  TT11  ??  
--  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  ppoonnddéérréé  TT22  ??  

  
DDaannss  ll’’eeaauu,,  llee  rréésseeaauu  mmoollééccuullaaiirree  eesstt  ppeeuu  sseerrrréé,,  llee  tteemmppss  ddee  rreellaaxxaattiioonn  TT11  eesstt  
lloonngg,,  ddoonncc  llee  ssiiggnnaall  eesstt  ffaaiibbllee  ::  pplluuttôôtt  nnooiirr  
DDaannss  uunn  lliiqquuiiddee  lleess  ssppiinnss  rreesstteenntt  eenn  pphhaassee  lloonnggtteemmppss,,  lleeuurr  TT22  eesstt  ddoonncc  lloonngg  eett  llee  
ssiiggnnaall  sseerraa  ddoonncc  iinntteennssee  ::  bbllaanncc  
  



  
  

77..  QQuueell  eesstt  llee  ssiiggnnaall  ddee  ll’’aaiirr  ssuurr  uunnee  ssééqquueennccee  IIRRMM  ::  
--  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  ppoonnddéérréé  TT11  ??  
--  eenn  éécchhoo  ddee  ssppiinn  ppoonnddéérréé  TT22  ??  

  
PPaass  ddee  pprroottoonn  ddaannss  ll’’aaiirr  ((oouu  iinnffiimmee))  ::  ppaass  ddee  ssiiggnnaall  eenn  TT11    nnii  eenn  TT22  ::  aappppaarraaîîtt  eenn  
nnooiirr..  
  

88..  EExxpplliiqquueerr  ppoouurrqquuooii  llaa  ccoorrttiiccaallee  oosssseeuussee  nnee  ddoonnnnee  ppaass  ddee  ssiiggnnaall  ssuurr  lleess  
ddiifffféérreenntteess  ssééqquueenncceess  IIRRMM..  

  
LL''ooss  sseecc  eesstt  ttoottaalleemmeenntt  iinnvviissiibbllee  ::  ppaass  ddee  pprroottoonn  ddoonncc  ppaass  ddee  ssiiggnnaall..  EEnn  rreevvaanncchhee  
oonn  ppeeuutt  llee  vvooiirr  ggrrââccee  àà  ccee  qquuii  ll’’eennttoouurr  ::  oonn  vvooiiee  ddoonncc  llee  ccoonnttoouurr..  
  

99..  PPrrééppaarraattiioonn  eett  iinnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ppaattiieenntt  ppoouurr  uunnee  IIRRMM  cceerrvviiccaallee..  
  
PPrrééppaarraattiioonn  ::  aaccccèèss  vveeiinneeuuxx  ((ssii  bbeessooiinn))  
Accueillir  le  patientAccueillir le patient  

••  SSee  pprréésseenntteerr  
••  VVéérriiffiieerr  ll’’iiddeennttiittéé  dduu  ppaattiieenntt  
••  RReemmpplliirr  lleess  ffoorrmmaalliittééss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  ((ééttiiqquueetttteess,,  bboonn  ……))  

InterrogatoireInterrogatoire  ((ddee  mmaanniièèrree  ddiissccrrèèttee))  
CCII  aabbssoolluuee  eett  rreellaattiivvee  eett  eexxpplliiqquueerr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  ::  ffaaiirree  eennlleevveerr  tttt  ccee  qquuii  eesstt  
mmééttaalllliiqquuee..  
Mise  en  place  de  l’antenneMise en place de l’antenne  
AAnntteennnnee  rraacchhiiss  
BBrraanncchheemmeenntt  ddee  ll’’aanntteennnnee  pprroopprree  eett  pprroottééggééee  
Prise  en  charge  du  patientPrise en charge du patient  
LLee  cchheerrcchheerr,,  ll’’aaiiddeerr  
LL’’aaccccoommppaaggnneerr  jjuussqquu’’àà  llaa  ttaabbllee  eenn  ddiiaalloogguuaanntt  
InstallationInstallation  
--  DDDD    
--  CCoonnffoorrtt  ++++++  ::  mmoouusssseess,,  ddrraappss,,  ccoouuvveerrttuurreess,,  bbrraass  llee  lloonngg  dduu  ccoorrppss  
--  PPrrootteeccttiioonn  aauuddiittiivvee  
--  AAuuccuunn  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  aavveecc  ll’’aanntteennnnee  oouu  lleess  ccaabblleess  éélleeccttrriiqquueess  
--  ++//--  ssaannggllee  aabbddoommiinnaallee  
--  ++//--  ssaannggllee  ddee  ggaattiinngg  rreessppiirraattooiirree  
--  PPooiirree  dd’’aappppeell  ssii  ppaattiieenntt  iinnqquuiieett  
--  DDeerrnniièèrreess  rreeccoommaannddaattiioonnss  ssuurr  ll’’iimmmmoobbiilliittéé  
--  SS’’aassssuurreerr  qquuee  llee  ppaattiieenntt  ssuuppppoorrttee  bbiieenn  llaa  ssiittuuaattiioonn  



--  CCeennttrreeuurr  lluummiinneeuuxx  aauu  mmiilliieeuu  ddee  ll’’aanntteennnnee  ++  ppllaacceemmeenntt  dduu  ppaattiieenntt  bbiieenn  aauu  
cceennttrree  ((ttrrèèss  iimmppoorrttaanntt  ddee  bbiieenn  aalliiggnneerr  llee  rraacchhiiss  aauu  mmiilliieeuu  ddee  ll’’aanntteennnnee))  

--  PPeennddaanntt  ll’’eexxaammeenn  ::  ggaarrddeerr  uunn  ccoonnttaacctt  oorraall  eett  vviissuueell  aavveecc  llee  ppaattiieenntt  ++++++  
  
  
  

10. CCiitteerr  lleess  qquuaattrree  ccrriittèèrreess  ddee  qquuaalliittéé  ddee  ll’’iimmaaggee  eenn  IIRRMM.. 
  
- résolution en contraste 
- résolution spatiale 
- Le moins d'artéfacts 
- le rapport signal / bruit 


