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مرکــز تصویربــرداری پزشــکی تهـران  101در ســال  1397بــا مشــارکت اســاتید و دانشــگاهیان
دانشــگاه ته ـران بــه مدیریــت عامــل جنــاب آقــای مهنــدس محمــد حســین وحیــدی و بــه
ریاســت هیئتمدیــره جنــاب آقــای دکــر سیدعســگری علمدارســاروی بــا پیرشفتهتریــن
دســتگاههای و مدرنرتیــن تکنیکهــای تصویربــرداری تشــخیصی پزشــکی و همــکاری
پزشــکان حــاذق ،کارشناســان و پرســنل توامنــد افتتــاح گردیــد.
معرفی دستگاهها و مجموعه خدمات مرکز تصویربرداری پزشکی تهران :101
ام آرآی 1/5تســاء زیمنــس  ،ســی تــی اســکن مولتیاســایس زیمنــس ،ماموگرافــی دیجیتــال
هولژیــک  ،رادیولــوژی دیجیتــال  ،پــری اپیکال-پانورکــس و ســفالومرتی دیجیتال و ســونوگرافی
دیجیتــال در کوتاهرتیــن زمــا ن و باالتریــن کیفیــت بــه ارائــه خدمــات تشــخیصی میپــردازد.
شــایان ذکراســت کــه مرکــز تصویربــرداری پزشــکی تهـران  101بــا بکارگیــری تکنولــوژی فناوری
اطالعــات و پکــس  ،امــکان دسرتســی بــه تصاویــر را ب ـرای پزشــکان محــرم در هــر مــکان
مقــدور ســاخته اســت.
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MRI
خدمات  MRIتخصصی و روتین قابل انجام در مركزتصویربرداری پزشکی تهران : ١٠١

.
..
..

.

انجــام ام آر آنژیوگرافــی و ام آر ونوگرافــی از مغــز و عــروق گــردن بــا و بــدون
پروتكلهــای تخصصــی ام اس و رصع
كنرتاســت MRA & MRV
( MS & Epilepsy Protocol( MPRAGE & MP2RAGE & DIR
دیفیوژن و پرفیوژن مغزی Diffusion & Perfusion MRI
فانكشنال ام آر آی و دیفیوژن تنسور FMRI & DTI
ام آر اسپكرتوسكوپی مغز  MRSتصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی SWI
سكانسهای سهبعدی از قسمتهای مختلف بدن
Ciss3d & Haste3d & Vibe3d & Space3d & de3d & me3d & fi3d & trufi3d

.

..
..
..
.

.

ام آر آی تخصصی از شكم و لگن
ام آر ماموگرافی MRM
بررسی مولتی پارامرتیك پروستات و ام آر اسپكرتوسكوپی پروستات
Multi parametric prostate protocol & MRS
MR Enterography & MR Urography & MRCP & MR Fistulography
ام آر آی جنین Fetal MRI
ام آر آی از قلب Cardiac MRI
ام آر آنژیوگرافی و ام آر ونوگرافی از كلیه عروق بدن MRA & MRV
ام آر آی دینامیك از قسمتهای مختلف بدن Dynamic MRI
ام آر مفصل گیجگاهی فكی TMJ MRI
ام آر آی از كلیه اندامها
ام آر ناویگیشن MRI Navigation

.

.
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CTSCAN
مركز تصویربرداری پزشکی تهران  ١٠١با بكارگیری دستگاه سی تی ایكن مرلتی اسالیس زیمنس و Syngo Via workstation
و نرم افزارهای تخصصی قادر به انجام خدمات  CTscanروتین و تخصصی ذیل میباشد:

..
..
..
.

سی تی اسكن با و بدون كنرتاست از كلیه نواحی بدن
سی تی آنژیوگرافی و سی تی ونوگرافی از كلیه عروق بدن CT Angiography & CT Venography
سی تی اسكن با رزولوشن باال Lung & Temporal HRCT
سی تی اسكن سهبعدی از كلیه قسمتهای بدن و مفاصل 3D CTscan
پروتكلهای تخصصی شكم و لگن CT Enterography & CT Urography & Triphasic CTscan
سی تی اسكنهای مجازی(Virtual CTscan(Virtual bronchoscopy & Virtual colonoscopy
نرم افزارهای تخصصی آنالیز عروق و كبد
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PANOREX & CEPHALOMETRY
خدمات دهان و دندان تخصصی و روتین قابل انجام در مركز تصویربرداری پزشکی تهران : ١٠١

..

رادیوگرافی پانوركس OPG
رادیوگرافیسفالومرتی
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PERIAPICAL

..

رادیوگرافی از تك دندانها Periapical
رادیوگرافی bitewing
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SONOGRAPHY
خدمات سونوگرافی تخصصی و روتین قابل انجام در مركز تصویربرداری پزشکی تهران : ١٠١

..
..
.

كلیه سونوگرافی های جرنال
سونوگرافی سینه
سونوگرافی كالر داپلر(رنگی)
سونوگرافی از رحم و ضامیم با پروپ واژینالTVS
سونوگرافی واریس

..
..

سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی جنین3D
سونوگرافی های بارداری و NT
بیوپسی تحت گاید سونوگرافی و FNA
سونوگرافی غربالگری جنین و غیره
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RADIOGRAPHY
خدمــات رادیولــوژی تخصصــی و روتیــن قابــل انجــام در مركــز
تصویربــرداری پزشــکی ته ـران : ١٠١

..
..

انجام كلیه گرافیهای ساده و روتین مانند:
رادیوگرافی از ریه و شكم و لگن
رادیوگرافی ها از جمجه و صورت و سینوس
رادیوگرافی از ستون فقرات بصورت دینامیك و بندینگ
رادیوگرافی از اندامهای فوقانی و تحتانی و غیره ....

..
..
..
.

انجام كلیه ازمون های رنگی مانند:
رادیوگرافی از كلیه و مجاری اداریIVP
رادیوگرافی از مثانه سیستو گرافی Cystography
رادیوگرافی از معده Barium Meal
رادیوگرافی از مری Barium Swallow
رادیوگرافی از روده باریك  Transitرادیوگرافی از روده بزرگ Barium Enema
رادیوگرافی از رحم و لوله های فالوپ Hysterosalpingography
انجام گرافی های تخصصی  Alignment viewبا زاویه
انجام گرافی های تخصصی  Total Spineدر یك كلیشه

. .
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MAMMOGRAPHY
خدمات ماموگرافی تخصصی و روتین قابل انجام در مركز تصویربرداری پزشکی تهران : ١٠١
 انجام ماموگرافی ساده از سینهها و نواحی زیربغل انجام كلیه مناهای تخصصی مانند:منایMagnified
منای Focal spot
منای Rolled view
منای Cleavage view
منای Tangential view
منای Exaggerated view

..
..
..
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ورود به سایت
مرکز تصویربرداری پزشکی
تهران 101

1
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ورود به بخش
جوابدهی

4

5

وارد کردن
کد پذیرش بیامر ،به عنوان
نام کاربری و رمز عبور
کلیک بر روی
نام بیامر

6

مرحله نهایی
جوابدهی

PACS
در مركــز تصویربــرداری تهـران بــه جهــت اســتفاده ازسیســتم ذخیــره و ارســال تصاویــر تحــت وب (، ) PACSبیــاران و پزشــكان محــرم میتواننــد در
هرجــای دنیــا بــا اســتفاده از كدپذیــرش خــود و از طریــق بخــش جوابدهــی آنالیــن ســایت
تصاویر و گزارشات مربوطه را مشاهده منایند.

www.tehran101medic.com
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مرکز تصویربرداری پزشـکی تهران 101
Tehran 101 Medical Imaging Center

66571214- 66574262- 66572018- 66575518

تهران ،جمالزاده شمالی ،بعداز بلوارکشاورز ،نبش بن بست سرو ،پالك  -1کدپستی 1446753915 :

نوبت دهی و جوابدهیآنالین بیماران توسط سامانه کلینیک تهران 101

09120760397

