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Στο Volos Veterinary Specialists
έχει εγκατασταθεί ο πρώτος
Πολυτοµικός Αξονικός
Τοµογράφος για ζώα
συντροφιάς στη Θεσσαλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες µας και τον 
τρόπο συνεργασίας µαζί σας, µην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 2421057811

ή στο volosvetspecialists@gmail.com, καθώς και µε προσωπική επικοινωνία
µε τον κύριο ∆ιαµαντή στο 6932451992

Στις µέρες µας ακόµα ένα διαγνωστικό όπλο είναι η 
υπερηχοτοµογραφία και εµείς έχουµε τη δυνατότητα να 
σας εξυπηρετήσουµε µε διαγνώσεις ακριβείας. Όλες οι 
διαγνώσεις στο κέντρο µας βγαίνουν από εξειδικευµένο 
κτηνίατρο ακτινολόγο µέλος ∆ΕΠ κτηνιατρικής σχολής.

Έγχρωµος Υπέρηχος

Επιπλέον δεχόµαστε παραποµπές για ακτινολογική 
απεικόνιση µαλακών µορίων ή/και οστών. Παράλληλα, 
σε συνεργασία µε εξειδικευµένους συναδέλφους 
έχουµε τη δυνατότητα αξιολόγησης-βαθµολόγησης 
αγκώνων-ισχίων. 

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Συνηθέστερα περιστατικά παραποµπών είναι για 
αφαίρεση ξένων σωµάτων από τη ρινική κοιλότητα, τον 
οισοφάγο ή/και τον στόµαχο, απεικονιστική αξιολόγηση 
ρινικής κοιλότητας - οισοφάγου - στοµάχου, καθώς και η 
διενέργεια στοχευόµενων βιοψιών. 

Ενδοσκόπηση µε άκαµπτα ή εύκαµπτα ενδοσκόπια



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ; ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ;

   Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟMΟΓΡΑΦΙΑ αποτελεί 
απεικονιστική διαγνωστική µέθοδο, η οποία 
χρησιµοποιεί ακτινοβολία Χ για την απεικόνιση 
εγκάρσιων τοµών του σώµατος του ζώου. 
Έτσι απεικονίζεται το εσωτερικό του σώµατος 
και επιτρέπεται στον εξεταστή να αναζητήσει 
βλάβες µέσα στα όργανα ή να εντοπίσει   
ανωµαλίες σε σηµεία που είναι αδύνατο να 
εντοπιστούν µε την ακτινογραφία ή την 
υπερηχοτοµογραφία. Οι εικόνες αποθηκεύονται 
σε υπολογιστή και σε CD, µε πλεονέκτηµα να 
µπορεί να γίνει διάγνωση σε οποιονδήποτε 
άλλον υπολογιστή µε τη χρήση κατάλληλων 
προγραµµάτων.

    Η ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟMΟΓΡΑΦΙΑ µπορεί να 
βρεί πολλές εφαρµογές στην καθηµερινή 
κτηνιατρική πράξη µε µικρό χρόνο 
εξέτασης, περισσότερες εφαρµογές και     
µειωµένο κόστος σε σύγκριση µε άλλες 
εξειδικευµένες απεικονιστικές µεθόδους 
(πχ. µαγνητική τοµογραφία κ.ά). Για 
παράδειγµα η σταδιοποίηση ογκολογικών 
περιστατικών ή προβολών µεσοσπονδύλιου 
δίσκου είναι περιστατικά ρουτίνας πλέον.

Σε αξονική τοµογραφία µπορούν να 
υποβληθούν ζώα όπως ο σκύλος, η γάτα, 
αλλά και εξωτικά είδη όπως τα κουνέλια, 
πτηνά, παπαγάλοι, χελώνες κ.ά. Ο σκύλος / 
γάτα ή άλλο εξωτικό ζώο πρέπει να 
βρίσκεται υπό ηρέµηση / αναισθησία 
(ανάλογα την απαιτούµενη εξέταση) και να 
τοποθετείται  σε ύπτια ή πρηνή θέση σε ένα 
κινούµενο κάθισµα το οποίο διέρχεται στο 
µηχάνηµα, µέσω µιας κυκλικής τρύπας.

Σε επείγοντα περιστατικά µπορεί να γίνει η εξέταση χωρίς ηρέµηση λαµβάνοντας υπόψιν ότι η 
ποιότητα είναι χαµηλή (λόγω τεχνασµάτων αναπνευστικής κίνησης) για να δούµε σηµαντικές 
αλλοιώσεις, και αυτό γίνεται µόνο σε περιστατικά που η ζωή του ζώου είναι κρίσιµη και η χορήγηση 
αναισθησίας αντενδείκνυται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή µέχρι να σταθεροποιηθεί η υγεία του 
ζώου και µέχρι ο αναισθησιολόγος να κρίνει ότι µπορεί να χορηγηθεί.

Σηµαντική είναι η παρουσία κτηνιάτρου - αναισθησιολόγου, ο οποίος µπορεί να ελέγχει τόσο την 
υγεία του ζώου, όσο και τις λειτουργίες του ζώου που µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της 
εξέτασης.

  • Εγκεφάλου

  • Κρανίου

  • Ρινικών κοιλοτήτων

  • Οδόντων

  • Γνάθου

  • Τραχήλου

  • Θυρεοειδούς

  • Θώρακος

  • Αγγείων

  • Κοιλίας

  • Οστών

  • Αρθρώσεων

  • Πυέλου

  • Σπονδυλικής στήλης

  • (3D- Angiography) Τρισδιάστατη µελέτη
     αγγείων για ανέυρεση πυλαίας αναστόµωσης

  • (3D) Τρισδιάστατη µελέτη καταγµάτων

  • (Virtual Endoscopy) Εικονική ενδοσκόπηση
     του αναπνευστικού ή πεπτικού συστήµατος

  • Tρισδιάστατη µελέτη αεροφόρων οδών

Σε συνεργασία µε το κτηνιατρικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο alphavet, όλες οι διαγνώσεις 
βγαίνουν από διπλωµατούχο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής ∆ιαγνωστικής 
Απεικόνισης (ECVDI) και Εξειδικευµένο Ακτινολόγο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
∆ιαγνωστικής Απεικόνισης (EBVS).

Υπάρχουν πέντε γενιές υπολογιστικών τοµογράφων 
ανάλογα µε τη διάταξη της λυχνίας και των ανιχνευτών, 
την κίνηση και τον αριθµό των ανιχνευτών. Εξέλιξη της 
αξονικής τοµογραφίας είναι ελικοειδής αξονική τοµογραφία 
(spiral) η οποία, πέρα από άλλα πλεονεκτήµατα, παρέχει τη 
δυνατότητα ανακατασκευής των εικόνων, ώστε να έχουµε 
και τοµές σε άλλα επίπεδα (εγκάρσιο, στεφανιαίο και 
οβελιαίο), πράγµα που µέχρι τώρα µόνο η µαγνητική       
τοµογραφία  µπορούσε να κάνει. 

Τελευταία τεχνολογία αποτελούν οι πολυτοµικοί 
αξονικοί τοµογράφοι (multislice computed tomog-
raphy), οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερους 
ανιχνευτές, σε σύγκριση µε τους απλούς           
τοµογράφους µε αποτέλεσµα την αυξηµένη 
ποιότητα εξέτασης και το σηµαντικά µικρότερο 
χρόνο εξέτασης του ζώου. 

Με αυτήν τη µέθοδο λαµβάνονται κάθετες λεπτές τοµές του σώµατος και µπορούν να γίνουν αξιόπιστες 
τρισδιάστατες ανασυνθέσεις, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διάγνωση ορθοπαιδικών, 
αγγειακών ή εικονικών ενδοσκοπήσεων.

"Με τον πολυτοµικό αξονικό
τοµογράφο που διαθέτουµε

η εξέταση γίνεται πιο γρήγορα
και µε µεγαλύτερη ακρίβεια."

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ:

"Προτιµάται η εισπνευστική αναισθησία για την ασφάλεια του ζώου,
εκτός από περιστατικά που ο χρόνος εξέτασης και το είδος

της εξέτασης επιτρέπει να γίνει µόνο µε ηρέµηση."

Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση σας, πριν τη παραποµπή
του περιστατικού, συµπληρώστε την online

«Φόρµα παραποµπής - παραπεµπτικό»
στο www.volosvetspecialists.gr


