
درباره سیستم نویگیشن
مسیر  یافتن  در  را  ما  سیستمها  این  که  گونه  همان   
درست راهنمایی می کنند، این سامانه جراح را در رسیدن 

به نواحی حساس یاری می رساند.

این سیستم بعنوان ابزار یاری کننده جراح، جهت یافتن 
مکان دقیق ناحیه تومور )عمل( در جراحیهایی که دسترسی 

به ضایعه یا تومور مشکل است استفاده می شود.

 لذا احتمال آسیب دیدن بافتهای سالم همجوار بیمار به 
حداقل رسیده و جراح می تواند با اطمنیان، آرامش خاطر 
و البته دقت بیشتری جراحی خویش را به اتمام برساند، لذا 
با استفاده از این سیستم عوارض جانبی جراحی به حداقل 

می رسد. 

 60 از  بیش  در  حاضر  حال  در  سیستم  این 
بیمارستان تخصصی کشور، توسط زبده ترین و حازق 

ترین جراحان مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم نویگیشن، یک سیستم راهبری جراحی جهت 
استفاده در جراحی های مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، 
ارتوپدی، ستون فقرات و ... می باشد. سامانه نویگیشن را 
می توان به جی پی اس)GPS( موبایل و یا ماشین تشیبه 

کرد. 

این سیستم با توجه به دوربینهای فوق حساس خود، 
موقعیت ابزار جراحی را با استفاده از تکنیکهای پیشرفته، 
در هر لحظه به دقت محاسبه مینماید و نتایج را به اطالع 
جراح می رساند، لذا جراح حس دقیقتری از موقعیت مکانی 

ناحیه جراحی پیدا می کند.
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موارد کاربرد
 استفاده از این سیستمها برای تمامی عملهای حساس 
بخصوص آنهایی که در مجاورت اعصاب و عروق مهم مغزی 
از  استفاده  البته  بسیار ضروری است.  یا صورت هستند  و 
این سیستمها برای عملهای ساده تر نیز توصیه شده است. 

نمونه های از کاربردهای این سیستم به صورت خالصه: 

جراحی های مغز و اعصاب:
انواع تومورهای مغزی از قبیل:  -

نمونه برداری  -
شنت گذاری  -

جراحی های گوش و حلق و بینی:
تومورهای قاعده جمجمه  -

پولپیپوزهای وسیع  -
تومورهای وسیع بینی  -

- افزایش دقت جراحی
- کاهش احتمال عود کردن مجدد تومور

به طور کامل و  تومور  احتمال خارج کردن  افزایش   -
عدم نیاز به جراحی های 

- کاهش احتمال آسیب رساندن به دیگر اندام حساس 
بیمار 

- کاهش عوارض جانبی عمل
تهاجمی  حداقل  پیشرفته  تکنیک  با  جراحی  انجام   -

)MIS(
زمان  کوتاه شدن  لذا  و  جراحی  محل  برش  کاهش   -

بستری

مراکز ارائه دهنده خدمات نویگیشن

روند استفاده از خدمات: 

1- اعالم تلفنی به شرکت جهت رزرو سیستم نویگیشن 
»72 ساعت قبل از عمل«

2- دستور پزشک معالح  جهت تصویربرداری نویگیشن
3- مراجعه به مراکز تصویربرداریری معرفی شده 

تا »48  ارائه تصاویرپزشکی  با شرکت و  4- هماهنگی 
قبل از روز جراحی«

5- پرداخت هزینه نویگیشن تا » 24 ساعت قبل از روز 
جراحی« و اعالم پرداخت به شرکت 

آدرس و تلفن شرکت:

جنب  خمینی،  امام  بیمارستان  کشاورز،  بلوار  انتهای 
در  تکنولوژی  و  علوم  تحقیقات  مرکز  اعضا،   پیوند  بانک 

پزشکی، شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه
تلفن و فکس: 021-66581507

موبایل برای هماهنگی جراحی: 0912-802-2053

 CT از آنجایی که سیستم نتایج خود را بر روی تصاویر 
Scan و یا MRI بیمار نشان می دهد، کیفیت تصویرهای 
بیمار جهت رسیدن به نتایج مطلوب بسیار ضروری است و 
 MRI و یا CT Scan لذا نمی توان از تصویرهای معمولی

جهت این سیستم استفاده کرد. 

مزایای استفاده از سیستم نویگیشن

مزایای استفاده از سیستم نویگیشن


