ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Είναι μία νέα μέθοδος για την απεικόνιση της καρδιάς. Εκτελείται στους σύγχρονους Μαγνητικούς
Τομογράφους, και μας προσφέρει τη δυνατότητα
απεικόνισης των καρδιακών κοιλοτήτων, την απεικόνιση της υφής και την μέτρηση του πάχους του
μυοκαρδίου καθώς και την απεικόνιση και την μελέτη πιθανής πάχυνσης του περικαρδίου. Με την
βοήθεια σκιαγραφικών μέσων, μπορούμε να μελετήσουμε την βιωσιμότητα του μυοκαρδίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, ως άνθρωποι και ως
χώρα, θα θέλαμε να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας
ως ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ με την ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΥΓΕΙΑΣ που παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ προκειμένου να έχουν
έκπτωση οι ασθενείς μας και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς
τους.
Με την ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ έχετε :
 Αιμοληψία κατ οίκον δωρεάν (στην ευρύτερη περιοχή του





κέντρου)

Έκπτωση στις ιδιωτικές τιμές των εξετάσεων
Έκπτωση για μεταφορά με ασθενοφόρο
Προτεραιότητα στα ραντεβού
Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για όλα τα μέλη της
οικογενείας σας

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
Η Μαγνητική Φασματοσκοπία βασίζεται στην εφαρμογή μεθόδων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην χημεία για την
ανάλυση της σύστασης των υλικών.
Με την αποκλειστική χρήση Μαγνητικού Τομογράφου είναι
δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά με την βιοχημική κατάσταση των ιστών με την μορφή φασμάτων.
Η Μαγνητική Φασματοσκοπία προσφέρει τη δυνατότητα του
έγκαιρου εντοπισμού διαφόρων βιοχημικών αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν κατά την ανάπτυξη μιας κακοήθειας ή διαφόρων άλλων βλαβών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος στην
παρακολούθηση μιας βλάβης κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Δεκτές πιστωτικές κάρτες
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(Μετρό Πανόρμου)
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
Η «Γενική Απεικονιστική» διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους διεθνώς,
μαγνητικούς τομογράφους, Γερμανικής τεχνολογίας και κατασκευής. Βασισμένος
στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί να εκτελεί μαγνητικές τομογραφίες σε
μικρή χρονική διάρκεια, εξασφαλίζοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης και διακριτικής ικανότητας.
Οι εικόνες αυτές επεξεργάζονται στη συνέχεια σε ειδικούς υπολογιστές, παρέχοντας την δυνατότητα δημιουργίας εικόνων σε δύο ή τρεις διαστάσεις.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Με τον ισχυρό μαγνητικό τομογράφο μας, είμαστε σε θέση να εκτελούμε μαγνητικές αγγειογραφίες τόσο των αρτηριών του εγκεφάλου, όσο και των περιφερικών αρτηριών ολόκληρου του σώματος.
Ειδικότερα η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, εκτελείται σε λίγα μόλις λεπτά,
χωρίς την χρήση σκιαγραφικής ουσίας, αναδεικνύοντας με λεπτομέρεια τις αρτηρίες και το φλεβικό σύστημα του εγκεφάλου.
Με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας, απεικονίζουμε στα πλαίσια μίας μόνο επίσκεψης, ολόκληρο το μήκος της αορτής και των αρτηριών των κάτω άκρων.
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η νεότερη μέθοδος απεικόνισης των μαστών, η οποία σε συνδυασμό με την
σύγχρονη μέθοδο της ψηφιακής μαστογραφίας αλλά και το υπερηχογράφημα,
μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την διάγνωση κακοήθειας στον μαστό
όσο και για την έκταση της νόσου.
ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η μαγνητική τομογραφία είναι η εξέταση εκλογής στην εξέταση του εγκεφάλου,
προσφέροντας εικόνες υψηλής ευαισθησίας σε όλα τα επίπεδα.
Είναι η μόνη εξέταση η οποία μπορεί να απεικονίσει όλα τα σημεία των αρθρώσεων του σώματος (συνδέσμους, τένοντες, μηνίσκους, χόνδρους κλπ.).
Είναι η πλέον λεπτομερής μέθοδος απεικόνισης της σπονδυλικής στήλης, δίνοντας πληροφορίες εκτός από τους σπονδύλους και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, για τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα.
Είναι η εξέταση που μας προσφέρει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα συμπαγή όργανα της κοιλίας, όπως το ήπαρ, οι νεφροί, το πάγκρεας κλπ.

