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Joint Commission International
Болница акредитирана по американски 

стандарди за безбедност на пациентите од 
лекарска грешка и интрахоспитална инфекцијаСНИМАЊЕ СО

МАГНЕТНА 
РЕЗОНАНЦА

СНИМАЊЕ СО
МАГНЕТНА 
РЕЗОНАНЦА

Магнетната резонанца е неинвазивна 
дијагностичка процедура која не користи 
јонизирачко зрачење туку моќно магнет-
но поле и радиофреквентни бранови 
со што  се добиваат детални слики од 
различни регии на човековото тело. 

Се користи за анализа и дијагностика на забо-
лувања на мозокот, мускулоскелетниот систем, 
градна и стомачна шуплина со нивните внат-
решни органи, карлица и нејзините органи, дојки 
како и анализа и дијагностика на кардиоваску-
ларниот систем .
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ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ

• радиолошки технолог ќе Ве смести удобно во подвижната маса која влегува 
во поголем цилиндер со отвор од 70 см. 
Ќе добиете слушалки со релаксирачка музика, а во позадина ќе има пријатни 
светла. Додека трае прегледот ќе се слушаат звуци од самиот магнет, а во 
некои случаи може да почувствувате и блага топлина на телото
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• нема никакви последици после снимањето со магнетна резонанца што значи дека по 
завршувањето на истата, може и да управувате возило

• зависно од потребата на процедурата, понекогаш е потребно да се даде интравенски 
контраст за што претходно ќе добиете соодветни информации и инструкции

• бидете подготвени во некои случаи прегледот да трае дури и 90 мин

ПРЕД ПРЕГЛЕДОТ: 

• бидете удобно и лесно облечени
• 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 (3-4 часа 
пред прегледот да не се внесува храна)

• потребно е да ги отстраните сите метални 
предмети, телефони, картици или накит 

• пријавете  клаустрофобија (доколку ја имате)
• пријавете  алергии (особено на контрастно 

средство кое се користи за овој вид преглед)
• известете го  докторот доколку имате заболување 

на срце, бубрези, астма, шеќерна болест и 
проблеми со штитната жлезда

• носете со себе медицинска документација од 
претходни испитувања

• жените да пријават бременост
• за магнет на дојка пациентка со циклус најдо-

бро е да го прави прегледот од 6 до 16ти ден од 
почеток на циклусот. Секогаш носете докумен-
ти од претходни иследувања на дојките (ехо, 
мамографија, резултат од биопсија), доколку ги 
имате. Прегледот секогаш се прави со контрастно 
средство затоа 3-4 часа пред преглед не внесувај-
те цврста храна. Не смее да се врши испитување 
во рок од 6 месеци после операција на дојка или 
пред истекот на 12 месеци после зрачењето

• за магнет на мала карлица пациентка со циклус 

најдобро е да го прави прегледот од 7 до 12ти ден 
од почеток на циклусот.Секогаш носете документи 
од претходни иследувања. Пред прегледот 
доколку има потреба се администрира бускопан 
кој ја редуцира перисталтиката/движењата на 
цревата. Прегледот секогаш се прави со 
контрастно средство, затоа 3-4 часа 
пред преглед не внесувајте цврста храна

• за магнет на простата  пред прегледот доколку 
има потреба се администрира бускопан кој ја 
редуцира перисталтиката/движењата на 
цревата. Прегледот секогаш се прави со 
контрастно средство, затоа 3-4 часа пред преглед 
не внесувајте цврста храна. Секогаш носете доку-
менти од претходни иследувања на простата

• за магнет на абдомен и МРЦП   пред прегледот 
доколку има потреба се администрира бускопан 
кој ја редуцира перисталтиката/движењата на 
цревата. Прегледот секогаш се прави со 
контрастно средство, затоа 3-4 часа пред преглед 
не внесувајте цврста храна. Секогаш носете доку-
менти од претходни иследувања на абдоменот

• за магнет на ректум  24 часа пред преглед не 
внесувајте цврста храна (ликвидна диета), 2 часа 
не внесувајте течности пред прегледот. Доколку 
има потреба се администрира бускопан кој ја 
редуцира перисталтиката/движењата на цревата. 
Прегледот секогаш се прави со контрастно 
средство.  Секогаш носете документи од 
претходни иследувања на црева

• доколку носите спирала, консултирајте се кај 
Вашиот гинеколог, дали е компатибилна за внес 
во магнет
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ВО ТЕКОТ НА ПРЕГЛЕДОТ: 

Од добиеното контрастно средство (доколку има потреба да се даде)  може да се јават реакции со различна манифестација 
и различен интензитет и тоа: 
- болка во градите, аритмија, забрзана или забавена срцева работа,  кивање, кашлање, отежнато дишење, едем на ларингс, 
гадење,повраќање, отежнато голтање, осип, чешање,црвенило, анафилакса.

Дали магнетната резонанца е безбедна?
Оваа дијагностичка процедура е исклучително безбедна, меѓутоа секогаш е потребно да нé информирате доколку имате 
специфични ситуации (операции, импланти и сл.)

Контраиндикации за 
Магнетна Резонанца

Следниве состојби 
Ви се апсолутна 
контраиндикација за 
магнетна резонанца:

 - срцев пејсмејкер и имплантиран срцев 
дефибрилатор

 - ортопедски импланти 
(колк, колено и сл.)

 - имплантирани слушни апаратчиња
 - невростимулатори
 - метални фрагменти 

импалнтирани во очите
 - инсулински пумпи
 - аневризматски клипси
 - пирсинг, накит и тетоважи
 - интраутерни контрацептивни помагала
 - за детали можете да се информирате на 

следниот линк: https://mrimaster.com/safety

Резултати
Ве молиме да се обратите кај радиологот за информација за време на 
добивање на резултати. Магнетната резонанаца дава високо специфични 
податоци и е потребно време за анализа од страна на радиолог. 
За резултатите од направенит преглед ќе дискутирате со Вашиот доктор.
Што доколку сте бремени?
Досега не се откриени негативни ефекти од магнетната резонанца кај 
трудници, меѓутоа препорачливо е да имате писмена дозвола од Вашиот 
гинеколог. 
Во првиот триместар од бременоста не е препорачливо да правите МРИ.
Алтернативи?
Доколу од било која причина не сме во можност да го извршиме Вашето 
снимање секако дека ќње Ви бидат понудени алтернативни дијагностички 
процедури кои ќе бидат исто така дијагностички оправдани како магнетната 
резонанца (КТ, ЕХО, РТГ ).

Биолошки аортни валвули, васкуларни протези, стентови и васкуларни 
оклудери во принцип се безбедни 6 месеци по имплантација, 
но пожелно е пациентот да поседува документ дека имплантираниот 
материјал е МР компатибилен. Пациентите со стернални жици може да 
прават МР преглед минимум 6 недели по операција.

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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