Fibromiyalji hasta görüntüleri

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir
• Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir.
• Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.
• Diðer taný yöntemlerine, ayýrýcý tanýda yardýmcý
olmaktadýr.
• Riski olmayan, ucuz, hýzlý ve standardize
olmuþ bir görüntüleme yöntemidir.
DITI cilt yüzeyindeki deðiþiklikleri 0.01 derece
hassasiyetle görsel olarak inceleyen ve ölçen, zararsýz (vücuda radyasyon vermeyen)bir tekniktir.
DITI sistemi, cilt yüzeyinden yayýlan infrared radyasyonu, bir monitör üzerinde renk olarak görselleþtirilen elektrik dalgalarýna dönüþtürmek için kullanýlýr. Kullanýlan cihaz vücut sýcaklýðýnýn haritasýný çýkarmýþtýr ve
grafiksel olarak görüntü verir. Buna
termogram denilmektedir.

Sað

Sol

Sol elde RSD teþhisi

DITI ÝLE TEÞHÝS
EDÝLEBÝLEN HASTALIKLAR
• Hareket Mekanizmasý
Bozukluklarý
• Damar Sertlikleri
• Brakyal Pleksus
Yaralanmalarý
• Meme Rahatsýzlýklarý
• Karpal Tünel Sendromu
• Omurilik Aðrýlarý
/Hasarlarý
• Derin Damar Trombozu
• Disk Rahatsýzlýklarý
• Disk Sendromlarý
• Eksternal Karotis
Yetmezliði
• Deri Nakli
• Histeri
• Baþ aðrýlarý
• Bel Fýtýðý
• Hiperestezi
• Aþýrý Gerilme Hasarlarý
• Aþýrý Bükülme Hasarlarý
• Ýnflamatuar Hastalýklar
• Ýnternal Karotis
Yetmezliði
• Enfeksiyon Hastalýklarý

(Zona, Cüzam)
• Lumbosakral Pleksus
Hasarlarý
• Bað Yýrtýlmalarý
• Alt Motor Nöron
Rahatsýzlýklarý
• Sahte Hastalýklar
• Medyan Sinir Nöropatisi
• Miyofasyal Ýritasyon
• Kas Yýrtýlmasý
• Adale Spazmlarý
• Sinir Sýkýþmalarý,
Ýritasyonlarý
• Nöropati
• Nörovasküler Sýkýþmalar
• Nevralji
• Nevrit
• Neoplazi (melanom,
skuamoz hücreli, bazal)
• Beslenme Hastalýklarý
(Alkolizm, Diyabet)
• Periferal Sinir Hasarlarý
• Periferal Akson
Hastalýklarý
• Raynaud Sendromu

• Yansýyan Aðrý
Sendromu
• Refleks Sempatik
Distrofi
• Yumuþak Doku
Hasarlarý
• Burkulma/Ýncinme
• Ýnme Taramasý
• Duyu Kaybý
• Duyu Sinirlerindeki
Anormallikler
• Somatik Anormallikler
• Yüzeysel Damar
Rahatsýzlýklarý
• Cilt Anormallikleri
• Torasik Outlet
Sendromu (TOS) Omuz
• Kapaný Sendromu
• Temporal Arteritis
• Trigeminal Nevralji
• TMJ Bozukluðu
• Tendonit
• Ulnar Sinir Sýkýþmasý
• Whiplash yaralanmalarý

Diz protezi geçiren hasta, protezden 3 ay sonra baþlayan aðrýlarý nedeniyle doktora baþvurmuþ, diz grafileri ve MR da bir odak saptanmamýþtýr. 3 ay kadar týbbi tedavi uygulanmýþ ve aðrýlarda gerileme olmadýðý görülmüþtür. DITI bu bölgede
enflamasyon göstermiþtir ve aðrýnýn sebebini açýklayabilmiþtir. DITI’nýn teþhisi
sintigrafi ile doðrulanmýþtýr.

ÝLTÝHABÝ DAMAR AÐRISI
Hakikaten, aðrýlarýmýn gerçek olup olmadýðýný merak etmeye baþlamýþtým. Bir
çok test yaptýrdým. Bu testlerden birinin bu aðrýlarýn sebebini göstereceðini biliyordum. DITI ile doktorum, ailem ve ben aðrýmýn sebebini görebildik. Þimdi ben
bu aðrýyý kafamda; hayal ederek oluþturmadýðýmý biliyorum. (Ýpek Poyraz)
Raporlarýnýz hýzlý bir þekilde uzman doktorlar tarafýndan deðerlendirilir ve çekim yapýlan görüntülerle birlikte geri gönderilir.

Stres kýrýðý
Futbolcularda röntgen tarafýndan saptanamayan stres
kýrýðý, DITI tarafýndan tespit edilmiþtir. Kemik sintigrafisi DITI bulgularýný desteklemiþtir.

Çene ekleminde aðrý
DITI temporomandibuler
eklem patolojisi tanýsý koydu ve hasta tedavisi için uzmana yönlendirildi.

Diz eklemlerinde aðrý
Artroz bulunan dizlerde genellikle “sýcak alanlar” saptanýr. Bu bölümlerde enfeksiyon mevcuttur.

Düzenli baþ aðrýlarý, sýrt
ve boyun aðrýlarý
Sýrt, omuz ve boyun aðrýsý
yaný sýra normal baþ aðrýlarýnda, termografi ile yönlendirilmiþ tedavi, daha önce tedavi rehberliðinde kullanýlan yöntemlere göre
daha iyi sonuçlar almýþtýr.

Sað memede saptanan
dikkat çekici
inflamatuar deðiþiklikler
Hasta meme uzmanýna
yönlendirildi. Yapýlan biyopsi sonucu yeni baþlamýþ
bir inflamatuar meme kanseri erken evrede tespit
edildi.

Bilek eklemlerinde aðrý
Ayak bileðindeki aðrýlý bir
incinme, rehabilitasyon sýrasýnda termografi ile izlenebilir.

UYGULAMA
DITI sistemi diðer görüntüleme yöntemlerinden farklý olarak, hastaya radyasyon verilmeden, aðrýsýz, hastaya temas etmeden yapýlmakta olup, FDA onaylýdýr.
Bu hýzlý ve kolay teste, önce hastanýn detaylý bir hikayesi alýnarak baþlanýr.
Bölgesel görüntülemeler 15 dakika, bütün vücut görüntülemesi ise
30 dakika sürmektedir. Raporlama ise en geç 2-3 gün içinde gerçekleþtirilir.

DITI MERKEZLERÝ
1- CERRAHPAÞA TIP FAKÜLTESÝ / ÝSTANBUL
RANDEVU: (212) 414 30 00
2- RUMELÝ HOSPÝTAL - SEFAKÖY / ÝSTANBUL
RANDEVU: (212) 580 86 86
3- OSMANOÐLU HASTANESÝ - ÞÝÞLÝ / ÝSTANBUL
RANDEVU: (212) 296 20 60 -181
4- CEVDET TUÐRUL SAÐLIK POLÝKLÝNÝÐÝ - KAHRAMANLAR / ÝZMÝR
RANDEVU: (232) 446 84 75
5- JÝNEMER KLÝNÝÐÝ - ÇÝFTEHAVUZLAR / ÝSTANBUL
RANDEVU: (216) 368 02 91
6- ÖZEL ADA TIP MERKEZÝ / SAKARYA
RANDEVU: (264) 211 16 00

