
مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا

س������������ون������������وگ������������راف������������ݡی
تش����خیص ب����ه موق����ع، روش����ی مطمئن 

برای زندگی شاد و سالم



خدم���ات س���ونوگرافی 
ی توس���کا ب���ردار در مرک���ز تصویر

کلیه سونوگرافی های عمومی و تخصصی از نسوج 
سطحی و عمیق بدن

سونوگرافی داپلر رنگی اندام 
س���ونوگرافی داپل���ر رنگ���ی بارداری جهت بررس���ی 

پایش رشد و نارسایی یا چسبندگی جفت
)NT , NB( سونوگرافی غربالگری جنین

سونوگرافی ناهنجاری های جنین )آنومالی اسکن( 
به روش دو بعدی و چهاربعدی

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل 
سونوگرافی پستان و بیوپسی پستان

کلیه موارد سونوگرافی روتین
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ام���واج  س���ونوگرافی  در  اس���تفاده  م���ورد  ام���واج 
فراصوت���ی ب���وده ک���ه از جنس امواج صوت���ی و ضرری 
برای بدن ندارند.  جنس آنها دقیقا مانند صدا اس���ت 
ولی به علت باال بودن فرکانس،  قابل شنیدن  توسط 
گوش انس���ان نیس���تند. ب���ا این حال خ���واص صوت را 

دارند یعنی در برخورد با موانع منعکس می شوند.
برای انجام سونوگرافی، توسط یک وسیله خاص 
که پزش���ک متخص���ص س���ونوگرافی مرکز توس���کا روی 
ان���دام ب���دن ق���رار می دهد، ام���واج صوتی ب���ه درون 
ب���دن تابانده می ش���وند. ای���ن امواج بع���د از برخورد 
ب���ه بافت ه���ای مختلف بدن بازتابیده ش���ده و امواج 
بازتابش شده، توسط همان دستگاه مجددا دریافت 

می شود.

مکانیسم س���ونوگراف���ݡی چیست؟



درون بدن انس���ان از بافت های مختلفی درس���ت 
ش���ده ک���ه توانای���ی آنه���ا در بازتاب���ش ام���واج صوتی 
متفاوت اس���ت. بعضی از آنها امواج صوتی را بهتر و 
بعضی کمتر منعکس می کنند. پس ش���کل و س���اختار 
بازتابش امواج صوتی در س���ونوگرافی تابعی از شکل 
و مواد تش���کیل دهنده بافت های درونی بدن اس���ت 

که مورد تابش قرار گرفته است. 
ام���واج بازتابی���ده ش���ده از ب���دن ب���ه توس���ط یک 
کامپیوت���ر تجزی���ه و تحلی���ل ش���ده و به تصوی���ر تبدیل 
می شود. پزش���ک متخصص تصویربرداری مرکز توسکا  
تصاویر را بر روی مانیتور دستگاه دیده و ممکن است 

بعضی از آنها را چاپ کند.
در س���ونوگرافی، بیش���تر بافت ه���ای ن���رم بررس���ی 
می ش���وند. پ���س س���ونوگرافی وس���یله مناس���بی ب���رای 
تش���خیص مش���کالت اس���تخوان نیس���ت ول���ی ب���ا آن 
رباط ه���ا،  عض���الت،  مش���کالت  بعض���ی  می ت���وان 

تاندون ها و بسیاری بافت های دیگر را بررسی کرد.
س���ونوگرافی ممکن اس���ت بصورت دو بعدی و یا 
سه بعدی باشد. همچنین می توان تصویر سونوگرافی 

جنین را در حال حرکت و فعالیت دید.
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س�����ون�����وگ�����راف�����ی داپ������ل������ر چ���ی���س���ت؟

ن���وع خاص���ی از س���ونوگرافی ب���ه نام س���ونوگرافی 
ای���ن  Doppler Sonography وج���ود دارد.  داپل���ر 
روش تصویربرداری بر اس���اس پدیده داپلر کار می کند 
و هدف از انجام آن بررس���ی میزان و س���رعت جریان 

خون در وریدها و شریان های بدن است. 
س���ونوگرافی داپلر برای اندازه گی���ری جریان خون  
اس���تفاده می ش���ود. در این س���ونوگرافی امواج صوتی 
ب���ا گلبول های قرمز خون برخورد می کنند و بازگش���ت 
آنها به صورت تصاویر س���ونوگرافی داپلر نش���ان داده 
می شوند. س���ونوگرافی داپلر می تواند سرعت جریان 

خون را اندازه گیری کند.
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س���ونوگرافی داپلر به تش���خیص مشکالت 
زیر کمک می کند:

لخته شدن خون
عملکرد ضعیف وریدها در رگ پا )نارس���ایی های 

وریدی(
انسداد شریانی

کاه���ش گ���ردش خ���ون ب���ه پاه���ا )بیم���اری عروق 
محیطی(

عروق ورم کرده )آنوریسم(
باریک ش���دن عروق مانند آنچه ممکن اس���ت در 

عروق گردن ایجاد شود 
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Torn 
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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
www.tooskaimaging.com       info@tooskaimaging.com

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


