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Ia te uită, FEMEIE, parcă inflorești. Ai în păr și flori...și frunze...și fluturi.
Ieși din hățiș și din ghețarii care te înconjoară, ai urcat vârfuri de munți,
ai mers pe terenuri accidentate, ai fost curajul în persoană și eroina propriei vieți.
Și totuși... ești FEMEIE. Ieși din scorbura propriei ființe și lasă-te să fii! Uite cum mâinile
tale fine devin “îmbrățișare”. Cum închizi ochii, ți se citește visul de iubire. Și pe buze,
promisiunea sărutului. Respiri iubire, FEMEIE, prin toți porii tăi. Este ceea ce te face
frumoasă, este ceea îți împletește în păr și flori...și fluturi...și frunze.

MAMOGRAFUL PRISTINA GE CU SUBSTANTA
DE CONTRAST OFERA URMATOARELE BENEFICII:
1. Diagnostic rapid si precis al
cancerului mamar, mai ales in
sanul dens.

10. Poate fi facuta oricand, nefiind
influentata de fazele ciclului
menstrual

2. Transeaza diagnosticul de
benignitate sau malignitate
in cazul leziunilor discordante
mamo/eco(US) care sunt leziuni
mamare benigne, cu risc crescut
de malignizare si care au un
aspect imagistic fals pozitiv, in
cele doua metode.

11. Se poate efectua si bilateral,
ca orice mamografie digitala
obisnuita.

3. Vizibilitate mai buna obtinuta la
mamografia cu contrast(CESM)
comparativ cu IRM-ul.
4. La mamografie nu exista
artefacte de miscare care pot
fi intalnite la examinarea IRM,
deoarece sanul este mentinut
intr-o pozitie fixa, fiind comprimat
20 secunde.
5. Rezolutia spatiala sau puterea
de detaliu a acestui tip de
mamografie este de 10 ori mai
mare decat rezolutia spatiala a
IRM-ului
6. Detectarea cancerelor secundare
intramamare atinge un procent
de 96%, fiind similara cu cea a
IRM-ului.
7. Mai putine rezultate fals pozitive
comparativ cu IRM-ul.

Pentru ca femeia inseamna echilibrul universului nostru, ratiune si simtire,
Medicum lanseaza anul acesta - “Equilibrium-proiect pentru sanatatea
femeii”, aducand pentru pacientele noastre cea mai revolutionara tehnologie
in materie de diagnosticare a cancerului de san: mamograful Pristina GE cu
substanta de contrast.

8. Pune diagnosticul in recidivele
cancerului mamar, dupa
tratamente de tip chimioterapie
sau tratament chirurgical
9. Urmareste evolutia tumorala sub
tratament de chimioterapie si
radioterapie.

12. Durata examenului mamografic
cu substanta de contrast va fi
de maxim 10 min, iar rezultatul
poate fi comunicat pacientei in
urmatoarele 10 min!.
13. Metoda este considerate ca o
alternativa, mult mai ieftina si mai
rapida a examenului IRM mamar
cu substanta de contrast, avand
o sensibilitate similara acestei
metode-de 93,6% si un indice de
predictibilitate de cca 100%.
14. Expunerea bifazica din timpul
mamografiei cu substanta de
contrast, va creste doza de
iradiere a tesutului glandular cu
doar 20% fata de doza primita la
o mamografie digitala clasica, ce
presupune o singura expunere.
15. Creat de cercetatori femei
pentru femei, mamograful
Pristina GE a fost prevazut cu
un mecanism de autocontrol in
compresia sanului. Compresia se
executa de catre pacienta, dupa
pozitionarea sanului de catre
tehnicianul radiolog, cu ajutorul
unui dispozitiv wireless, pe care
pacienta il tine in mana libera,
oferint astfel un grad sporit de
confort in timpul examenului
mamografic, ceea ce ajuta la
reducerea durerii si a anxietatii
pacientei.
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ADEVĂRATA
DRAGOSTE
ÎNCEPE CU TINE
MAMOGRAF
REVOLUȚIONAR

cu substanță de contrast

pentru diagnosticarea precoce a cancerului de sân
Program consultații:
Luni – Vineri:
9:00 – 20:00

Sâmbătă:
9:00 – 14:00

Adresa:
Bulevardul Mircea Eliade,
nr. 18, Sector 1, București

