
Што треба да знаат пациентите:
Со најновите дијагностички модалитети DWI – дифузија 
и CTP – перфузија може да се дијагностицира мозочен 
удар веднаш по настапот на симптомите.
• DWI е сензитивна секвенца за мозочен удар, со неа 
ќе ја идентификуваме регијата на инфаркт, но за утвр-
дување на исхемичната пенумбра (ткиво од ризик) се 
користи перфузијата.
• CTP–Перфузијата ни кажува кое ткиво е од ризик. Се 
користи контрастно средство кое проаѓа низ церебрал-
ниот васкуларен систем.

Што е ткиво од ризик!
Во афектираното мозочно ткиво од мозочниот инфаркт 
постои иреверзибилно мозочно ткиво – мртво ткиво и 
реверзибилно мозочно ткиво - ткиво од ризик.
• Комбинацијата од дифузија и перфузија ќе помогне да 
го дефинираме ткивото од ризом – пенумбра.

УПОТРЕБА НА МР 
НА  МОЗОК  ЗА  РАНО 
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ 
НА  МОЗОЧНИ  УДАРИ

УПОТРЕБА НА МР 
НА  МОЗОК  ЗА  РАНО 
ДИЈАГНОСТИЦИРАЊЕ 
НА  МОЗОЧНИ  УДАРИ

Дали магнетната 
резонанца е безбедна?
Оваа метода е исклучително безбед-
на, меѓутоа секогаш е потребно да 
нè информирате дали имате некакви 
импланти во телото.
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Што да очекувате: 
Радиолошкиот технолог ќе Ве смести 
на удобна подвижна маса која влегу-
ва во поголем цилиндар со отвор од 
70 см. Ќе Ви бидат дадени слушалки 
со релаксирачка музика, а во заднина 
ќе има пријатни светла. Додека трае 
процедурата ќе слушате звуци, тоа е 
музиката која ја слушате од заштит-
ните слушалки. Нема никаква после-
дица после снимањето со магнатена 
резонанца што значи ќе можете и да 
возите после оваа процедура. Бидете 
подготвени, прегледот може да трае 
30 - 40 минути. Зависно од дијагнозата 
понекогаш е потребно да се даде ин-
травенски контраст за што претходно 
ќе добиете соодветни информации.
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Сè за вашиот комфор 

Не се двоумeте доколку имате било каков 
страв. Ако имате желба, може да дозволи-
ме некој од Вашето семејство да биде со Вас 
за време на снимањето. Секогаш кога имате 
прашања или некој сомнеж слободно обра-
тете се на персоналот. 

Резултати 

Ве молиме да се обратите кај радиологот 
за информација, за времето на добивање 
на резултати. Магнетната резонанца дава 
високо специфични податоци и е потребно 
време за анализа од страна на радиолог. За 
резултатите од направениот преглед ќе дис-
кутирате со вашиот невролог.

КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА МАГНЕТ
• Срцев пејсмејкер и имплантирани
   срцеви дефибрилатори
• Метални фрагменти во очите
• Кохлеарни импланти
• Неуростимулатори
• Инсулински пумпи
• Аневризматски клипси
• Пирс и накит
• Шрапнели
• Тетоважи

За биолошки аортни валвули, васкуларни про-
тези, стентови, васкуларни оклудери во прин-
цип се безбедни, но пожелно е пациентот да 
има документ дека искористениот материјал 
е МР безбеден, што пишува во декларацијата 
на секој материјал. Пациентите со стернални 
жици може да прават МР преглед минимум 6 
недели по операција.

Тел:+389 2 3091500,  3091484
 info@zmc.mk, w w w.zmc.mk,

Бледски договор бр. 8, 1000 Скопје, 
Република Македонија

Болница акредитирана по американски 
стандарди за безбедност на пациентите од 

лекарска грешка и интрахоспитална инфекција
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