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Joint Commission International
Болница акредитирана по американски 

стандарди за безбедност на пациентите од 
лекарска грешка и интрахоспитална инфекција

Како да се подготвите ? 
Пред прегледот добивате листа со прашања и 
информации за вашата безбедност (доколку имате 
претходни алергии или проблеми со бубрезите 
задолжително пријавете) секогаш носете документи од 
претходни иследувања доколку ги имате.

Пред прегледот: 
• земете ја својата секојдневна терапија 
   доколку ја имате 
• не е потребна посебна подготовка 
• во случај кога е потребно давање на 
  контрастно средство и при самото закажување   
  на прегледот ќе добиете соодветни стручни упатства 
• потребно е да ги отстраните сите метални објекти,   
  телефони, картици или накит
• бидете комотно облечени, без метални делови 
  на облеката, по ваша желба за оваа цел може да   
  побарате комотна облека од персоналот

Што да очекувате ? 
Радилошкиот технолог ќе Ве смести во удобна 
подвижна маса која влегува во поголем цилиндер со 
отвор од 70 см. Ќе Ви даде слушалки со релаксирачка 
музика, а во позадина ќе има пријатни светла. Додека 
трае процедурата ќе слушате звуци и ќе ги чувствувате, 
меѓутоа тоа е музиката која ја слушате од заштитните 
слушалки. Нема никаква последица после снимањето 
со магнатена резонанца што значи ќе можете и да 
возите после оваа процедура. Бидете подготвени 
прегледот трае 30-40 минути. Зависно од дијагнозата 
понекогаш е потребно да се даде интравенски контраст 
за што претходно ќе добиете соодветни информации.

Дали магетната резонанаца е 
безбедна ?  
Оваа метода е исклучително безбедна,меѓутоа секогаш 
е потребно да не информирате дали имате некакви 
импланти во телото. 

ПРЕГЛЕД НА ВИЛИЧЕН 
(ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРЕН) 
ЗГЛОБ СО МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА 

М А Г Н Е Т Н А 
РЕЗОНАНЦА
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КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА МАГНЕТ 

•Срцев пејсмејкер и имплантирани
  срцеви  дефибрилатори 
• Метални фрагменти во очите 
• Кохлеарни импланти 
• Неуростимулатори 
• Инсулински пумпи 
• Кохлеарни импланти 
• Аневризматски клипси 
• Пирс и накит 
• Шрапнели 
• Тетоважи 
За биолошки аортни валвули, васку-
ларни протези, стентови, васкуларни 
оклудери во принцип се безбедни но 
пожелно е пациентот да има документ 
дека искористениот материјал е МР 
безбеден што пишува во декларацијата 
на секој материјал. Пациентите со стер-
нални жици може да прават МР пре-
глед минимум 6 недели по операција. 

Се за вашиот комфор
Дозволено е некој од Вашето семејство 
да биде со Вас за време на снимањето. 
Секогаш кога имате прашања или некој 
сомнеж слободно обратете се на персо-
налот, ние сме тука за Вас.                                                               

ИНДИКАЦИИ ЗА ПРЕГЛЕДОТ 

• Неправилно,  отежнато движење на 
темпоромандибуларниот зглоб со 
потешкотии при отварање и затво-
рање на устата

• Болки во предел на увото при збору-
вање, џвакање или силно отварање 
на устата

• Главоболки кои се посилни при отва-
рање и затворање на устата

• Болки во увото (напред или под) без 
знаци за инфекција

• Болки во регија на зглобот ,  увото, 
вратот, заби од таа регија 

• Болки во зглобот или забоболка по-
сле спиење

• Потешкотии при џвакање
• Кликање во предел на зглобот при 

отварање и затворање на устата

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИ
 ОД ПРЕГЛЕДОТ

магнетната резонанца дава високо 
специфични податоци и е потребно вре-
ме за анализа од страна на радиолог. 
- Во договор со радиологот ќе го подигнете 
Вашиот наод.
- За резултатите од направениот преглед 
ќе дискутирате со вашиот стоматолог.
Со овој тип на преглед се детектира 
најчестата патологија дислокација на 
дискот во темпоромандибуларниот 
зглоб,  но овозможува и приказ на дру-
ги состојби на зглобот како на вродени 
и стекнати заболувања, воспалител-
ни и невоспалителни заболувања итн.
Упатување на овој тип снимање е со задол-
жителна препорака од страна на вашиот  
стоматолог

ЗАТВОРЕНА УСТА ОТВОРЕНА УСТА

БОЛНИЦА ОТВОРЕНA СО СРЦЕ  
Тел:+389 2 3091500,  3091484 

info@zmc.mk, w w w.zmc.mk,
Бледски договор бр. 8, 1000 Скопје, 

Република Македонија
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