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Anadolu Sağlık Merkezi, Türkiye'de dövme ve cilt marker kullanmadan  radyasyon 
tedavisi sunan ilk merkez oldu. 
 
Radyasyon Onkoloğu Prof. Hale Başak Çağlar, “Artık AlignRT'yi tüm SBRT, SRS, 
konvansiyonel akciğer, meme ve batın tedavilerinde kullanıyoruz. Bu sistemle, daha 
kolay ve daha hızlı hasta setup-ları (postural video konumlandırma kullanarak), 
intrafraksiyon yüzey takibi ve daha güvenli tedaviler yapabiliyoruz. Ek bir fayda olarak 
artık hastalarımıza dövme yapmıyoruz.” 
 
Konvansiyonel radyasyon tedavisinde, hastaların pozisyon almalarına yardımcı olmak 
için ciltlerine küçük ve genellikle kalıcı dövmeler yaptırmaları gerekiyor. Yakın tarihli bir 
araştırmaya göre, meme kanseri için radyoterapi alan kadınların yaklaşık %70'i bu konu 
hakkında olumsuz düşüncelere sahipti. Anadolu Sağlık Merkezi, dünya çapında 
kullanımı yaygınlaşan AlignRT ile alternatif çözüm sunabilen klinikler arasına girmiştir. 
 

Medikal Fizik uzmanı Nadir Küçük, “Dövme ve cilt markerleri uzun yıllardır hasta setup-

larında kullanılıyor” dedi. "Hastalar bunları kozmetik olarak rahatsız edici buluyor ve 

özellikle sıcak yaz aylarında terleme nedeniyle artan cilt tahrişlerine neden olabiliyorlar. 

Aynı zamanda psikolojik açıdan da rahatsız edicidir. Hastanemizde AlignRT yardımıyla, 

hastaların vücudunda dövme veya cilt marker kullanmadan  hedefe yönelik tedavi 

yapabildiğimiz için mutluyuz.” 



 
 

 

AlignRT, bir hastanın cilt yüzeyini gerçek zamanlı olarak izlemek ve onu milimetrik 

hassasiyetle ideal konumla için 3D stereo kameralar kullanır. Hasta, yalnızca doğru 

şekilde konumlandırıldığında radyasyonun verilmesini sağlar, güvenliği ve rahatlığı 

artırır, dövmelere ve diğer kalıcı işaretlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.  

 

Vision RT, daha fazla merkezin bu seçeneği sunabilmesini sağlamak için dünya 

çapında klinik personelleriyle birlikte çalışmaktadır. 

 

Yakınınızda dövme ve cilt marker kullanmadan  radyasyon tedavisi sunan bir klinik 

bulmak için buraya tıklayınız. 

 

 

 

----SON--- 
 

 

Vision RT Hakkında 

Vision RT, Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) bakım standardını tanımlar. 70 

patent ve  50 den fazla patent alma aşamasındayız ve radyasyon onkolojisi alanında 

yenilikler yapmaya devam ediyoruz. SGRT'yi tüm hastalar için dünya çapında verilen 

bakım standardı haline getirmeye kararlıyız. Dünya çapında kurulu 1.700'den fazla 

sistemimiz var. 

Vision RT, uzun vadeli yatırım perspektifine sahip  Danimarkalı Medtech yatırımcısı 

William Demant Invest (WDI) ailesinin bir parçasıdır. WDI'deki şirketlerin toplam geliri 3 

milyar doları aşmakta ve 18.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. 

 

Anadolu Sağlık Merkezi Hakkında 

Anadolu Sağlık Merkezi, 188.000 metrekare alan içinde 50 bin metrekare kapalı alan 

üzerine kurulu 201 yatak kapasiteli bir hastanedir. JCI (Joint Commission International) 

akreditasyonu, ESMO (European Society for Medical Oncology) ile hizmet vermektedir. 

ISO (18001), 14001 ve 9001) sertifikalarına sahiptir. 

 

 

https://visionrt.com 

 

Daha fazla bilgi için: 

Genel: enquiries@visionrt.com 

Satış: sales@visionrt.com 

Medya sorguları: Billy Cometti: Bcometti@visionrt.com, İletişim Başkanı 
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