IRC - Infrarood-camera.eu

IRC is een klein dynamisch bedrijf waar kwaliteit en service voorop staat.
De nieuwste ontwikkelingen worden voor u nauwlettend in de gaten gehouden op
het gebied van training, infraroodapparatuur en research. We leveren hoge kwaliteit
infraroodcamera’s en software uitermate geschikt voor de medische thermografie.
Contactgegevens
Tel: 0578-620578
Email: contact@infrarood-camera.eu

-----------------------------------------Het Thermografie Centrum - Praktijk voor Medische Thermografie
Het Thermografie Centrum is de eerste, onafhankelijke aanbieder van
Medisch Thermografisch onderzoek in Nederland met daarnaast een
trainingscentrum voor zorgverleners.

Met meer dan 10 jaar ervaring is er veel kennis en expertise opgebouwd vooral op
het gebied van chronische pijn, CRPS, neurologische en posturale aandoeningen.
In onze praktijk voor medische thermografie zien we dan ook vooral patienten
met chronische pijn.
U kunt ons ook inhuren voor medische thermografie bij u op locatie.
Contactgegevens
Tel: 0578 769044
Email: praktijk@medische-thermografie.nl

-----------------------------------------Het Thermografie Centrum - Training en opleiding

Ons internationaal hoog aangeschreven Thermografie Centrum biedt hoge
kwaliteit cursussen aan voor zorgverleners en diens assistenten. Hiervoor
ontvangen we regelmatig docenten en cursisten uit het buitenland.
Contactgegevens
Tel: 0578-620578
Email: irma.wensink@thermografie-nl.com

Interpretatie service
Na het volgen van een cursus in ons
Thermografie Centrum heeft u een
gedegen kennis in opnametechniek.
Door het volgen van de cursus wordt
u de mogelijkheid geboden om tegen
een vergoeding gebruik te maken van
een interpretatieservice. Een arts
gespecialiseerd in het beoordelen van
infraroodfoto’s stelt een uitgebreid
verslag voor u op.

Medische Thermografie

Onze diensten en samenwerkende bedrijven

Medische Thermografie
Brengt functionele pathologie in beeld

Thermografie bij chronische pijn, CRPS,
neurologische en posturale aandoeningen
Fysiotherapie - Orthopedie - Neurologie - Rheumatologie

Wat is medische thermografie

Medische Thermografie ook wel Medische Infrarood Beeldvorming genoemd is een methode om ontstekingen, vasculaire
huid perfusie en de sympathische vasomotorische huidrespons weer te geven. Het is een beeldvormende techniek welke
gebruik maakt van een ultragevoelige infrarood camera en een verfijnd computersysteem. De efficiëntie van de nieuwe
hoog gevoelige apparatuur en computersoftware maken het een waardevol hulpmiddel voor het opsporen van thermische
afwijkingen, gekenmerkt door verhogingen of verlagingen in de warmteafgifte van de huidoppervlak van het lichaam.

Hieronder een aantal voorbeelden. Het uitlezen van infraroodfoto’s vergt enige kennis, echter u kunt er
ook voor kiezen om gebruik te maken van een interpretatie service.

Waarom medische thermografie

Neuromusculoskeletale aandoeningen zijn erg goed in beeld te brengen
met onze infraroodcamera’s. Met een röntgenfoto, CT scan of MRI brengt
u anatomische afwijkingen in beeld. U krijgt daarmee geen inzicht in de
fysiologische veranderingen achter de structuur. Met thermografie brengt
u deze veranderingen wel in beeld. Zij geven een indicatie van WAT er aan
de hand is (bot, pees, spier, bursa of zenuw gerelateerd?)
De combinatie anatomische en functionele beeldvorming geeft daarom een
duidelijke meerwaarde binnen uw diagnostiek. Medische thermografie geeft
duidelijkheid WELK vervolgonderzoek u eventueel kunt inzetten (minder
overdiagnostiek!) en verstrekt tevens informatie over het genezingsproces.
Met als gevolg dat u vroegtijdig de medicatie of revalidatietraining kunt
aanpassen.

Piriformis
Nervus ischiadicus dermatoompatroon

Thermografie kan CRPS in een vroeg stadium opsporen.
Tevens inzetbaar voor het monitoren van het effect van
medicatie en sympaticus blokkade.

Een vroegtijdige diagnose is waardevol omdat succesvolle therapie
afhankelijk kan zijn van snelle behandeling van het acute letsel. Vertraging
in de therapie vermindert de kans op volledige genezing en verlengt het
herstel.

Inzetbaarheid

Het doel van deze techniek is niet om een
vervanging te worden voor het klinisch
onderzoek maar deze juist aan te vullen en
eventueel naast de overige diagnostische
technieken in te zetten voor een definitieve
diagnose.

Medische thermografie kan binnen de geneeskunde breed ingezet worden
voor het herkennen en documenteren van vele aandoeningen, waaronder:
• Neuropathische pijn ziekten
• Weefsel ontstekingen
• Afwijkingen na een CVA
• Ruggenmerg verwondingen
• Reumatologische aandoeningen
• Sportblessures
• Posturaal gerelateerde aandoeningen
• Slechte vasculaire perfusie in een extremiteit
• Oorzaken lage rugpijn in beeld brengen
• Vasomotorische veranderingen in verband met chronische pijn situaties
als fibromyalgie, myofasciale pijn en CRPS (Complex Regionaal
Pijnsyndroom).

“Medische thermografie is pijnvrij en onschadelijk.
Er wordt geen contact met de huid gemaakt.
Hierdoor kan een thermografisch onderzoek
onbeperkt uitgevoerd worden.”

Een voorbeeld van een septische (links) en een aseptische (rechts) ontstekingsreactie na knieprothese.

Piriformis

Heupartrose

Myofasciaal gerelateerde pijn

Facet gerelateerde pijn

Vroege opsporing dunne vezel
neuropathie. Infraroodfoto met fusion
techniek voor een gerichte palpatie en
eventueel schoenaanpassing.

Myofasciaal gerelateerde pijn, een
infraroodfoto in thermal fusion
maakt zeer nauwkeurige palpatie en
behandeling mogelijk.

Sacroiliacale disfunctie

Mediale meniscus kniepijn

Artritis gerelateerde pijn.
Met thermografie is het effect van
medicatie goed te monitoren.

