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 للتشخيص الطبي  مبتكرةير أنظمة تصو تطرح توشيبا لألنظمة الطبية 

 2016)أراب هيلث( الصحة العربي  ومؤتمر في معرض 

 

 هالدي( اليوم أهنا ستعرض أحدث أنظمة تصوير للتشخيص الطيب TMSC) أعلنت شركة توشيبا لألنظمة الطبية -مارات العربية المتحدة اإل،دبي

شركة توشيبا لألنظمة الطبية وستعرض الطبية. أكرب معرض يف العامل للمعدات  والذي يعترب ،2016 )أراب هيلث( الصحة العريب ومؤمتر يف معرض

  التةرة يف مركز ديب الدويل للمؤمترات واملعارض يفينعقد  الذي هذا املعرض ضمن "1املنتجات والتقنيات األساسية لتحقيق "الكشف والتشخيص املبكر

 .يناير   28 -  25

ن تؤدي أمراض منط احلياة، مثل أوميكن  من سكان دول اخلليج، مبا يف ذلك اإلمارات العربية املتحدة، على أهنم بدناء. ٪30أكثر من  حاليا  يصنف 

يف الواقع تعد و الدماغية والسرطان.  اتالسكتو  ،خطرية، مبا يف ذلك النوبات القلبية ارتتاع ضغط الدم ومرض السكري، إىل مضاعتات  و  ،السمنة

 تدفع هذه العوامل املخاوف لتحسني الرعاية الطبية.بالتايل . و 2السبب الرئيسي للوفاة يف املنطقةهي أمراض القلب واألوعية الدموية 

 

 املتقدمة يف نظم التصويرقنيات الت ختتف : "شيكاو كاميجيما شركة توشيبا لألنظمة الطبيةنائب رئيس التسويق واملبيعات يف علق على ذلك 



ميكن أن تدعم مزودي خدمات  كما" :ضافأ" و .توتر املريض من خالل حتقيق وقت فحص أسرع بأقل جرعات ممكنةمن  لديناتشخيص الطيب وال

 ا". ورهتالتحوصات الطبية اليت تضمن الكشف املبكر وتشخيص األمراض، والتقليل من خط ترويجيف  اخلليجالرعاية الصحية يف دول 

املاركة املسجلة  ،(2016)أراب هيلث  يف معرض ومؤمتر الصحة العريب شركة توشيبا لألنظمة الطبيةلأنظمة التصوير التشخيصي  جمموعةتشمل س

اد ليس فقط التصوير ثالثي األبع برؤية، والذي يسمح لألطباء الرائد يف العامللتصوير املقطعي احملوسب ل ™ Aquilion ONE أكيليون وان

العضو  سح يقوم مبأن لنظام أكيليون وان  آخر، ميكن تصوير مقطعي حموسبتدفق الدم فيها وعملها. على عكس أي نظام  أيضا   إمناعضاء، و لأل

 0.5من خالل عناصر كاشتة عالية الدقة التشريح من  سم 16 يغطي هنأ ذإ، ةواحد دورةالداخلية األخرى يف األعضاء أو  الدماغالقلب، ك،   كامال  

عضو أو املنطقة ال ُيصّور أكثر دقة ألنه  ا  تشخيص ويقدم، تباينةاملرعات اجلو اإلشعاعية  الطاقةمن ، وكذلك تحصمن وقت ال هذا األمر يقللو  مم.

 مسجلة على التوايل. متعددة زمنية اطنقمن يف حلظة واحدة، مما يلغي احلاجة إلعادة بناء شرائح  املمسوحة ضوئيا  

 

 شركة توشيبا لألنظمة الطبية فإن  سوق اليابان، يف و حصتنا الكبرية على تارخينا الطويل يف أنظمة التصوير للتشخيص الطيب،  "بناء   ويضيف كاميجيما

وحتسني النتائج ملرضاهم." "أعتقد أنه لدينا إمكانات كبرية يف  لألطباء أحدث املعدات التقنية اليت تسمح هلم بتشخيص األمراض يف وقت مبكرتوفر 

 الواسعة من املنتجات الرائدة يف جمال التكنولوجيا." تناالشرق األوسط مع جمموع

 

)ماركة  فانتيدج ايالن وأنظمة تصوير تشخيصي أخرى مثل نظام   Aquilion ONE للتصوير املقطعي احملوسبأكيليون وان  عرض نظامسيُ 

لتحوصات أكثر  حلول   ة توشيبا. تقدم أنظم يف معرض ومؤمتر الصحة العريب التصوير بالرنني املغناطيسي مانظهو و  ™Vantage Elan لة(مسج

 أفضل تكلتة إمجالية للملكية.بجتاه املرضى، و  غزوية، وأقل أمانا  

الشيخ يف قاعة  S1E30املنصة رقم  يف 2016 أراب هيلث() الصحة العريبومؤمتر يف معرض  TMSCشركة توشيبا لألنظمة الطبية  يقع ستاند 

 .2سعيد 

 –انتهى  –

 

 



 لحلول المعروضة:عن ا ملخص

  نسخة بصرية  / TMAquilion ONE: املاركة املسجلة أكيليون وان لتصوير املقطعي احملوسبا• 

 ™Vantage Elan ت1.5فانتاج تيتان اركة املسجلة ، امل™Vantage Titan املاركة املسجلة فانتاج ايالن: ير بالرنني املغناطيسيالتصو • 

 ™Xario زاريواملاركة املسجلة  اجملموعة البالتينية، جمموعة –™Aplioاملاركة املسجلة أبليو املوجات فوق الصوتية:  • 

 ™Mobirex املاركة املسجلة موبرييكس:  الرقميأشعة أكس نظام • 

 عن مواعيد اإلطالق والتوفر يف السوق يف الوقت املناسب. يعلن وسوفكعمل قيد التنتيذ.   التايل عرضسيُ  كما 

 Infinix™-i يآ -نتينيكس إاملاركة املسجلة  نظام تصوير األوعية الدموية التداخلية:• 

 Vitrea™ ver.7املاركة املسجلة فيةريا  التصور املتقدم:تشغيل حمطة • 

 

 حول شركة توشيبا لألنظمة الطبية

التصوير مثل   مزودة لألنظمة الطبية التشخيصية والتصوير واحللول الطبية الشاملةرائدة يف مجيع أحناء العامل و  شركةة الطبية هي شركة توشيبا لألنظم

الطب النووي وأنظمة التصوير بالرنني املغناطيسي، وكذلك نظم ، األوعية الدموية، املوجات فوق الصوتية، نظام أشعة أكس، املقطعي احملوسب

. شركة توشيبا لألنظمة عاما   80شركة  توشيبا لألنظمة الطبية بتوفري املنتجات الطبية على مدى أكثر من  وقامتت للمؤسسات الطبية. املعلوما

 :على املوقع التايل شركة توشيبا لألنظمة الطبيةموقع  الرجاء زيارةشركة توشيبا. من الطبية هي شركة فرعية مملوكة بالكامل 

www.toshibamedicalsystems.com. 
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