
Како да се подготвите ? 
Пред прегледот добивате листа со прашања и информации 
за вашата безбедност. Доколку сте бремени, доите, имате 
претходни алергии или проблеми со бубрези задолжител-
но пријавете. Пациентка со циклус најдобро е да го прави 
прегледот од 6-от до 16-от ден од почеток на циклусот. 
Секогаш носете документи од претходни иследувања на 
дојките (ехо, мамографија, резултат од биопсија) доколку ги 
имате.

Пред прегледот: 
• Земете ја својата секојдневна терапија доколку ја имате
• Во случај кога е потребно давање на контрастно 
        средство и при самото закажување на прегледот ќе   
        добиете соодвенти стручни упатства
• Потребно е да ги отстраните сите метални предме, 
телефони, картички или накит. Бидете комотно облечени, 
без метални делови на облеката, или по ваша желба може 
да побарате комотна облека за оваа цел од персоналот.

Што да очекувате ? 
Радиолошкиот технолог ќе Ве смести на удобна под-
вижна 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 про-
цедурата ќе слушате звуци и ќе ги чувствувате, меѓутоа 
тоа е музиката која ја слушате од заштитните слушалки. 
Нема никаква последица после снимањето со магнате-
на резонанца, што значи ќе можете и да возите после 
оваа процедура. Прегледот трае 30-40 минути зависно 
од дијагнозата понекогаш е потребно да се даде интра-
венски контраст за што претходно ќе добиете соодвет-
ни информации.

Дали магнетната резонанаца е 
безбедна ?  
Оваа метода е исклучително безбедна, меѓутоа секогаш 
е потребно да нè информирате дали имате некакви им-
планти во телото.
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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
• Интраутерини 
   контрацептивни помагала

За детали може да се прочита на следниот 
линк: https://mrimaster.com/safety за био-
лошки аортни валвули, васкуларни 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 стернални 
жици може да прават МР преглед минимум 
6 недели по операција. 

ПРЕГЛЕДОТ Е ОПТИМАЛЕН ЗА:

• Преглед на дојки со импланти
• Скрининг кај пациентки кои 

имаат висок ризик од малигни 
болести на дојка (генетска оп-
товареност)

• Детекција на бенигни и малиг-
ни тумори на дојка

• Предоперативна евалуација 
на проширеноста на малигни-
те промени во дојката со што 
ќе се овозможи планирањето 
на оперативниот третман

• Детекција на рецидиви по опе-
ративен и онколошки третман

• Следење на резултатите по он-
колошка терапија

ШТО ДОКОЛКУ СТЕ БРЕМЕНИ

Не се откриени негативни ефекти од 
магнетната резонанаца кај трудници. 
Меѓутоа, препорачливо е да имате писме-
на дозвола од вашиот гинеколог. Во првиот 
триместар од бременоста не е препорач-
ливо да се прави прегледот.

Сè за вашиот комфор 
Не се двоумите 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 слобод-
но обратете се на персоналот.

Резултати 
Ве молиме да се обратите кај радиологот 
за информација, за времето на добивање 
на резултати. Магнетната резонанаца дава 
високо специфични податоци и е потребно 
време за анализа од страна на радиолог. 
За резултатите од направениот преглед ќе 
дискутирате со вашиот лекар кој ве упатил 
на снимање.

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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