
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ  
& ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ

• Ακτινολογικό
• Eπεμβατική Aκτινολογία
• PET/CT
• Αξονικός Τομογράφος
• Eπεμβατική Eνδοσκόπηση
• Eπεμβατική Nευροακτινολογία
• Kεντρικά Eργαστήρια
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Mαγνητικός Tομογράφος 
• Διαγνωστική 
Νευροακτινολογία
• Mαστογραφία
• Mονάδα Oστεοπόρωσης
• Ιατρείο Επεμβατικής 
Αντιμετώπισης Νόσου 
Πάρκινσον
• Πυρηνική Iατρική
• Ρομποτική Χειρουργική
• Ρομποτική Ορθοπαιδική
• Νευροφυσιολογίας
• Υπερβαρική Ιατρική
• Yπερηχογραφία - Ειδικές 
Μονάδες: ΜΕΘ, ΜΑΦ, 
Καρδιολογική ΜΕΘ
• Εξωτερικά Ιατρεία
• Επείγοντα

Ο-arm 
TO ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 

ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΎΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ο κόσμος της χειρουργικής αλλάζει με 
την παρουσία ενός νέου, πρωτοποριακού 

συστήματος ενδοχειρουργικής 
απεικόνισης, το οποίο χρησιμοποιείται, 

πλέον, με επιτυχία και στη χώρα μας

Η σύγχρονη τεχνολογία χειρουργικής 
πλοήγησης έχει συμβάλει σημαντικά 
στην πρόοδο της Νευροχειρουργικής 
και έχει καθιερωθεί διεθνώς 
ως η μέθοδος εκλογής στις επεμβάσεις 
κρανίου, αντικαθιστώντας τις 
παλαιότερες στερεοτακτικές μεθόδους 
με χρήση πλαισίου. 

• Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου 
και νωτιαίου μυελού. (Επιλογή 
κρανιοτομίας, πορείας προσέγγισης 
και χειρουργικής προσπέλασης, 
εντοπισμός και οριοθέτηση όγκου).
• Βιοψία και τοποθέτηση καθετήρων.
• Λειτουργική Νευροχειρουργική 
(τοποθέτηση ηλεκτροδίων για 
εν τω βάθει εγκεφαλική 
διέγερση).

Καθημερινά 08:00 - 15:00

Το τμήμα ενδοχειρουργικής 
απεικόνισης O-arm  
λειτουργεί κατόπιν  
ραντεβού στο τηλέφωνο

210 4807127

Τα νέα συστήματα χειρουργικής 
πλοήγησης παρέχουν μία ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία απεικονιστικών εξετάσεων 
(μαγνητική τομογραφία, υπολογιστική 
τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία, 
αξονική αγγειογραφία, υπερηχογράφημα), 
προεγχειρητικού σχεδιασμού της 
επέμβασης, διεγχειρητικής πλοήγησης, 
αλλά και μετεγχειρητικής αρχειοθέτησης 
δεδομένων. 

www.metropolitan-hospital.gr

Eθνάρχου Μακαρίου 9 
& Ελ. Βενιζέλου 1 

185 47 Νέο Φάληρο

ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΉΜΑΤΑ

• Αγγειοχειρουργικό
• Ακτινοθεραπευτικής 
• Ογκολογίας
• Αλλεργιολογικό
• Γαστρεντερολογικό
• Γενικής Xειρουργικής
• Γυναικολογικό
• Διαβήτη - Παχυσαρκίας - 
Μεταβολισμού
• Ενδοκρινολογικό
• Ηπατολογικό
• Θωρακοχειρουργικό
• Ιατρείο Πόνου
• Καρδιολογικό
• Kαρδιοχειρουργικό
• Κέντρο Μαστού
• Χειρουργικής Κεφαλής 
καιΤραχήλου
• Κλινικής Μνήμης
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νευροψυχολογίας
• Ογκολογικό 
• Ορθοπεδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλμολογική Κλινική
- Διαθλαστικής Χειρουργικής
- Προηγμένης Μικροχειρουρ-
γικής Οφθαλμών
• Παθολογικό
• Παιδιατρικό
• Περιοδοντολογίας και 
Εμφυτευμάτων
• Πνευμονολογικό
• Πλαστικής & Επανορθωτικής 
Χειρουργικής
• Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής
• Ιατρική Φυσική
• Φυσικοθεραπείας
• Ωτορινολαρυγγολογικό 

Η χειρουργική 
πλοήγηση 

χρησιμοποιείται 
κυρίως στην 

Νευροχειρουργική, 
στην Ορθοπαιδική 
και στην Ωτορινο-

λαρυγγολογία.

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΉ ΝΕΥΡΟ-

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Οπως οι δορυφόροι ανιχνεύουν τη θέση της μονάδας GPS 
στο αυτοκίνητό μας και το σύστημα πλοήγησης επιδεικνύει 
τη θέση του αυτοκινήτου στους χάρτες, έτσι και μία ειδική 
κάμερα/πομπός αναγνωρίζει και εντοπίζει τη θέση των 
κινούμενων εργαλείων, διασταυρώνοντας τα αντίστοιχα 
σήματα. Η υπολογιστική μονάδα λαμβάνει τα σήματα αυτά 
και η θέση τους απεικονίζεται στην οθόνη του συστήματος, 
όπου ο αντίστοιχος χάρτης, πλέον, είναι μια μαγνητική ή 
αξονική τομογραφία, ή και ο συνδυασμός των δύο, καθώς 
και περισσοτέρων απεικονιστικών εξετάσεων.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και 
σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους

Ο-arm 
TO ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ 

ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΉΣ

TI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ή ΧΡΉΣΉ TOY O-arm
• Μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα της 
επέμβασης: Για παράδειγμα, σε επεμβάσεις τοποθέτησης 
διαυχενικών βιδών σε οπίσθια χειρουργική αντιμετώπιση 
σκολίωσης, όπου στα περιστατικά που χρησιμοποιήθηκε 
πλοήγηση έναντι των περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκαν 
μόνο συσκευές ακτινογράφησης, παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση των περιπτώσεων κακής τοποθέτησης 
της βίδας - 1,8% έναντι 11%.
• Μείωση του χρόνου χειρουργικής επέμβασης: Σε 
επεμβάσεις ανοιχτής οπίσθιας σπονδυλοδεσίας οσφυϊκών 
σπονδύλων παρατηρήθηκε ότι στα περιστατικά που 
χρησιμοποιήθηκε διεγχειρητική πλοήγηση ο συνολικός 
χρόνος επέμβασης μειώθηκε κατά μέσο όρο 40 λεπτά, 
έναντι των περιστατικών στα οποία χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
συσκευές ακτινογράφησης.
• Μείωση της έκθεσης σε ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια 
επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης: Σε επεμβάσεις 
τοποθέτησης διαυχενικών βιδών παρατηρήθηκε μείωση του 
χρόνου έκθεσης σε ραδιενέργεια κατά 70% (από 11,5 sec για 
2 βίδες ανά επίπεδο σπονδύλου με χρήση μόνο συσκευών 
ακτινογράφησης, σε 3,5sec με χρήση πλοήγησης). 
• Μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας για το χειρουργό στη 
διάρκεια της επέμβασης: Η χειρουργική πλοήγηση μπορεί 
να επιβεβαιώσει την κρίση του χειρουργού και τις αποφάσεις 
χειρισμού που προηγουμένως λάμβανε βασιζόμενος μόνο 
στη γνώση της ανατομίας.
• Μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Tο πλήρες φορητό σύστημα αξονικής 
τομογραφίας O-arm είναι μια πολυδιάστατη 

πλατφόρμα, η χρήση της οποίας εφαρμόζεται 
στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα 

παγκοσμίως. Αποτελεί «σταθμό» στην 
ενδοχειρουργική απεικόνιση και, σε συνδυασμό 

με το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης, είναι 
η μόνη που μπορεί να παρέχει στο χειρουργό 

100% ακρίβεια στον εντοπισμό και τη διαχείριση 
ακόμα και των πιο ευαίσθητων βλαβών.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΉΣΉ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
Με το σύστημα αξονικής τομογραφίας O-arm, ιδιαίτερα λεπτές, 
ή και προηγουμένως ανεγχείρητες κρανιο-εγκεφαλικές επεμ-
βάσεις για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, 
μυοσκελετικών όγκων λεκάνης και άκρων, ή, γενικότερα, ευαί-
σθητες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης κ.τ.λ., με την πρωτοπο-
ριακή αυτή τεχνολογία καθίστανται, πλέον, ασφαλέστερες και 
αποτελεσματικότερες. 
Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες του O-arm έχουν ως αποτέλεσμα 
τη θεαματική μείωση του χειρουργικού χρόνου έως και 50%, 
γεγονός που επιτρέπει, πλέον, το χειρουργείο ακόμα και σε 
περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης των χειρουργικών ενδείξεων, 
το O-arm μπορεί να απεικονίζει τρισδιάστατα τα εσωτερικά 
όργανα του σώματος κατά την ώρα του χειρουργείου, 
εκμηδενίζοντας το διεγχειρητικό κίνδυνο και αυξάνοντας, 
ταυτόχρονα, το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.


