
مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا

رادی����������������������ول����������������������وژی
س�������یت�������یاس�������ک�������ن و

تش����خیص ب����ه موق����ع، روش����ی مطمئن 
برای زندگی شاد و سالم



راديوگرافی ديجیتال ساده 
راديوگرافی ديجیتال رنگی

پانوركس و سفالومتری و بايت وينگ و پری اپيكال 
ديجیتال

ماموگرافی فول ديجیتال 
اسكنوگرام-تری جوينت ويو و فول اسپاين در يك 

فیلم 
اندازه گیری تراكم استخوان

ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

خدماترادیولوژی
درمرکزتصویربرداریتوسکا

در سالهای اخیر راديولوژی فول ديجیتال )راديوگرافی 
ف���ول ديجیتال( در اكثر كش���ورهای جه���ان به تدريج 
ج���ای تصويرب���رداری ه���ای س���نتی ب���ا پرت���وی ايكس 
)راديولوژی با تیوب های low و فیلم( را گرفته است. 
بخ���ش راديولوژی ف���ول ديجیتال مرك���ز تصويربرداری 
توس���كا دارای سیس���تم های راديول���وژی ب���ا فل���ت پنل 
و  دتكتوره���ای تصويربرداری با اش���عه ايكس اس���ت. 
اين سیس���تم نس���بت به سیس���تم های نیم���ه ديجیتال 
دارای برتری ه���ای زي���ادی ب���وده منجمله اي���ن كه در 

 )CR  سیستم های  نیمه ديجیتال )سی آر



تنها كاس���ت مورد اس���تفاده در راديولوژی سنتی جای 
خ���ود را به كاس���ت های CR داده كه ب���ه اين ترتیب 
در كارتخوان دستگاه تصوير ديجیتال ايجاد می شود. 
اس���تفاده از سیستم های سنتی و نیمه ديجیتال كم كم 
منس���وخ شده زيرا در اين سیستم ها تغیير چشمگیری 
در كاهش دز اش���عه و تنظیم���ات اتوماتیک ديافراگم 
و… كه در روش های راديولوژی فول ديجیتال وجود 

دارند، مشاهده نمی شود .
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م�����زای�����ایس���ی���س���ت���مه���ایرادی�����ول�����وژی
فولدیجیتال

 در راديولوژی تمام ديجیتال مركز توس���كا، نسبت 
به راديولوژی های س���نتی، ضريب خطا بسیار پايين تر 
می باش���د زيرا بر اس���اس نرم افزار داخلی دس���تگاه دز 
اش���عه و تمام���ی كمیت ه���ای تصوير ب���رداری بصورت 
خ���ودكار ) ي���ا نیم���ه خ���ودكار( تنظیم و بهینه ش���ده و 
اثر نقش بس���ته ب���ر روی دتكتور بطور همزمان ش���دت 
پرتو خروج���ی از تیوپ راديولوژی را كنترل می نمايد. 
اي���ن خود باعث می ش���ود عالوه بر كاهش دز اش���عه 
و ح���ذف تعداد دفعات تك���رار تصوير برداری٬ تصوير 
بس���یار مطلوب���ی ايج���اد ش���ود. همچنی���ن ب���ر اس���اس 
مش���خصات دتكتور مورد اس���تفاده در اين سیستم ها٬ 
نرم افزار داخلی سیس���تم، بصورت خ���ودكار اقدام به 
اصالح تصوير خروجی از دتكتور می نمايد تا تصويری 

در نهايت دقت و كیفیت ايجاد شود.

ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار
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وش ر ی����ن بهتر موق����ع ب����ه تش����خیص
زهب���ابیم���اری مب���ار

PACS سیستم 
)Picture Archiving Communication System(
اين سیستم شامل تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری 
جهت ايجاد يک ش���بكه داخلی بین تمامی تجهیزات 
تصوير برداری در مركز درمانی٬ سیستم ذخیره و آرشیو 
تصاوير با فرمت دايكام )كه خود ش���امل مكانی امن 
دارای حجم بس���یار بااليی از حافظه س���خت افزاری 
)Hard Disc ( جه���ت ذخی���ره تصاوير و مش���خصات 
بیماران می باش���د(٬ ارتباط با محل مشاهده و تفسیر 
تصاوي���ر گرفته ش���ده )Work Station( و در نهايت 
قابلیت تبادل اطالعات تصاوير با ساير مراكز درمانی 
و اينترن���ت می باش���د. اين سیس���تم امكان مش���اهده 
و دسترس���ی پزش���كان ب���ه تصاوير و س���ابقه بیماران را 
بص���ورت آنالي���ن ب���ا اس���تفاده از خط���وط پر س���رعت 

اينترنتی فراهم می آورد.

 با اس���تفاده از راديولوژی ديجیت���ال فاصله زمانی 
بین تصوير ب���رداری و تحويل تصوير نهايی راديولوژی 
بس���یار كاهش می يابد. از اين رو اين سیس���تم ها برای 
اس���تفاده در م���وارد اورژانس بس���یار مناس���ب خواهند 

بود.



ی پزش���کی توس���کا مرک���ز تصویربردار

ید با ر بیم���ا ف���ی، ا دیوگر ا نج���امر ا در
ت���یتوج���هکن���د؟ ب���هچ���هنکا

چ���ون در راديول���وژی از اش���عه ايك���س اس���تفاده 
می ش���ود، قب���ل از تهی���ه آن، پزش���ک معال���ج بايد در 
جريان باردار بودن بیمار زن قرار گیرد. استفاده از اين 
روش تصويربرداری در س���ه ماهه اول بارداری ممكن 
اس���ت مش���كالتی را برای جنین بوجود آورد. بنابراين 

اين روش برای خانم های باردار ممنوع است.
دس���تگاه راديول���وژی در داخل اتاق مناس���بی قرار 
 خنک است. بیمار در 

ً
دارد كه هوای داخل آن نس���بتا

حین انج���ام راديول���وژی بايد كاماًل بی حركت باش���د 
و در ص���ورت ل���زوم نفس خ���ود را مطاب���ق راهنمايی 

كارشناس راديولوژی نگه دارد.
در موارد با كنتراس���ت تزريقی مطابق درخواس���ت 
پزشك معالج، بايد 3ساعت قبل از تزريق ناشتا بود.

در موارد با كنتراست خوراكی بايد مطابق دستور 
كتبی ارائه ش���ده توس���ط كارش���ناس راديول���وژی مركز 
توس���كا، ابتدا  آمادگی الزم قبل از انجام كار، رعايت 

و پس از آن دارو میل شود.
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اندازهگیریتراکماستخوان

پوكی اس���تخوان ي���ك بیماری خام���وش و خطرناك 
اس���ت كه ممكن است در برخی افراد از سنین كمتر از 

30سالگی اتفاق بیفتد.
وضعی���ت  از  زندگ���ی  تم���ام  در  يكب���ار  كافیس���ت 

استخوان های بدن خود اطمینان حاصل فرمائید.
دستگاه  تراكم استخوان با تشخیص و سنجش میزان 
تراكم اس���تخوانی امكان تش���خیص بیماری اس���تئوپروز و 
ريسک دچار شدن به شكستگی های استخوانی را ارزيابی 
می نمايد. همچنین توسط انجام سنجش تراكم استخوان 
می توان میزان پاسخ به درمان استئوپروز را ارزيابی نمود.

مركز س���نجش تراكم استخوان توسكا  با بهره گیری از 
پيشرفته ترين  دستگاه های دنیا اين امر را با كیفیت باال و 

هزينه پايين برای شما میسر ساخته است.
پروسه سنجش تراكم استخوان بسیار راحت و بدون 
درد و بدون نیاز به  تزريق ماده حاجب انجام می شود. 
ضمن آنكه مقدار اش���عه دريافتی توسط بیمار به قدری 
ك���م اس���ت كه نی���ازی ب���ه حفاظ س���ربی بین دس���تگاه و 
سايرين نمی باشد. در سنجش تراكم استخوان، معموال 
س���تون فق���رات،  اس���تخوان فمور و س���اعد كه بیش���ترين 
استخوان هايی هستند كه احتمال آسیب ديدن را دارند، 
م���ورد بررس���ی قرار می گیرن���د. ما در مركز توس���كا امكان 

سنجش تراكم استخوان كل بدن را دارا می باشیم.
زمان اين آزمايش تنها چند دقیقه می باشد.
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اس������الی��س مولت����ݡی اس�������کن س�����یت����ی
یتوس����کا ب����ردار مرک����زتصوی��ر

س���ی تی آنژيوگرافی مغز ، گردن، آئورت توراسیك 
و شكمی، لگن و اندام ها 

سی تی اسكن اختصاصی سه بعدی  فک و صورت   
ايمپالنت دندان 

سی تی ويرچوال برونوسكوپی
سی تی ويرچوال كولونوسكوپی

سی تی اسكن های اختصاصی و روتین قسمت های 
ديگر بدن 

س���ی تی اسكن س���ه بعدی اس���تخوان و مفاصل و 
اختصاصی ارتوپدی

ک��ام��پ��ی��وت��ری س���یت���یاس���ک���نی���ات���وم���وگ���راف���ی
Computed Tomography scan (CT scan(
یکیازروشهایپیشرفتهتصویربرداریپزشکیاست.
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امروزه استفاده از سی تی اسكن جزء جدايی ناپذير 
در تشخیص بسیاری از بیماری ها شده است.

برای انجام سی تی اسكن از اشعه ايكس استفاده 
می ش���ود. در اين روش باريكه نازكی از اش���عه ايكس 
)مانن���د باريك���ه اش���عه لی���زر( در جه���ات مختل���ف به 
ان���دام بیم���ار تابانده می ش���ود. اين اش���عه از تمامی 
بافت هاي���ی كه س���ر راه آن ق���رار دارند عب���ور كرده و 
مقداری از آن كه از طرف مقابل اندام خارج می شود، 
توسط دتكتور )Detector( يا آشكارسازهای حساسی 
درياف���ت می گردد. اين دتكتورها اش���عه را به جريان 

الكتريكی تبديل می كنند. 
بدي���ن ترتیب اطالعات به صورت ش���دت جريان 
الكتريكی كه متناس���ب با شدت اشعه و جذب آن در 
بدن است گردآوری شده و به كامپيوتر مركزی سی تی 

اسكن ارسال می شود.
اي���ن كامپيوتر اطالعات را پ���ردازش كرده و نتیجه 
آن به صورت تصاوير متعددی كه سطح مقطع اندام 
را نش���ان می دهند، بر روی مانیتور دس���تگاه مشخص 
می ش���ود. در صورت ل���زوم اين تصاوير ب���ر روی فیلم 

چاپ می شوند.
تصاوي���ر س���ی تی اس���كن با دقت بس���یار بیش���تر از 
اس���تخوان ها و  راديوگراف���ی س���اده، ش���كل  تصاوي���ر 

بسیاری از بافت های ديگر بدن را نشان می دهند. 
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مرکزتوس���کا، انج���امس���یتیاس���کندر در
بایدب���هچ���هنکات�����ݡیتوج���هکن���د؟ بیم���ار

 چون در س���ی تی اسكن از اش���عه ايكس استفاده 
می ش���ود، قب���ل از تهی���ه آن، پزش���ک معال���ج بايد در 
جري���ان باردار ب���ودن بیمار زن قرار گیرد. اس���تفاده از 
اين روش تصويربرداری به خصوص در سه ماهه اول 
بارداری ممكن اس���ت مشكالتی را برای جنین بوجود 
آورد. بنابراين اس���تفاده از آن ب���رای خانم های باردار 

ممنوع است.
 دس���تگاه س���ی تی اس���كن در داخ���ل ات���اق بزرگی 
قرار دارد كه هوای داخل آن نس���بتا خنک است. اين 
دستگاه به شكل يک حلقه بزرگ است كه يک تخت 
در درون آن ق���رار گرفت���ه اس���ت. ب���رای تهی���ه تصاوير 
س���ی تی اس���كن، بیمار ب���ر روی تخت دراز كش���یده و 
س���پس تخت در داخل حلقه حركت می كند. بیمار در 
حین انجام س���ی تی اسكن بايد كاماًل بی حركت باشد 
و در ص���ورت ل���زوم نفس خ���ود را مطاب���ق راهنمايی 

كارشناس سی تی اسكن نگه دارد.
در موارد با كنتراس���ت تزريقی مطابق درخواس���ت 
پزشك معالج، بايد 3ساعت قبل از تزريق ناشتا بود.

در موارد با كنتراس���ت خوراكی مطابق درخواست 
پزش���ك معال���ج، باي���د از ي���ك س���اعت قب���ل از انجام 
كار م���اده حاج���ب خوراك���ی ب���ه تدري���ج و مطاب���ق 

دستورالعمل داده شده توسط كارشناس میل شود.



TOOSKA MEDICAL IMAGING CENTER



ی پزش���کی توس���کا مرکز تصویربردار

راه پاسداران، خیابان شهید کالهدوز  تهران، چهار
81 پ���الک  دلبخ���واه،  راه  چه���ار از  بع���د  )دول���ت(، 
تلف���ن: 66 69 57 22 - 35 76 54 22 - 14 24 58 22

فکس: 68 69 57 22

ب���ه  مجه���ز  توس���کا،  پزش���کی  مرک���ز تصویرب���رداری 
پیشرفته ترین دستگاه های تصویربرداری پزشکی، 
آم���اده ی ارائ���ه  خدم���ات زی���ر ب���ه مراجعی���ن محترم 

می باشد:
ام آر آی

سی تی اسکن اسپیرال مولتی اسالیس
کالر داپلر

سونوگرافی چهار بعدی جنین
سونوگرافی )عمومی، ترانس واژینال و ترانس رکتال(

رادیولوژی دیجیتال )عمومی و اختصاصی(
ماموگرافی دیجیتال

سنجش تراکم استخوان
)پانورکس،  دن���دان  دیجیت���ال  رادیوگراف���ی 

ی اپتی���کال( ی و پر س���فالومتر
ام���کان ارائه تصاویر تهیه ش���ده ب���ر روی CD  و 
ب���ه ص���ورت فیل���م )سی تی اس���کن، س���ونوگرافی و 

رادیولوژی(

ط���رف ق���رارداد ب���ا بیمه ه���ا


