Zaawansowana diagnostyka jamy ustnej

Alarmujący trend
Rosną statystyki dotyczące zachorowań na nowotwór jamy
ustnej.
Zdiagnozowane przypadki raka jamy ustnej lub gardła *
(USA)

Wczesna diagnoza kluczem do sukcesu
Konwencjonalne badanie lekarskie głowy i szyi
nie wpłynęło znacząco na zmniejszenie wskaźnika
umieralności oraz nie ułatwiło wczesnego
rozpoznania.
Późna diagnoza
Niska szansa przeżycia
(˞57% będzie żyło za 5lat)

Wczesna diagnoza
†

Wymaga agresywnych
zabiegów
Obniża jakość życia
pacjenta

Na skalę globalną problem jest znacznie większy, a rocznie
pojawia się powyżej 450 000. † nowych przypadków.

Większa szansa przeżycia
( ̴87% będzie żyło za 5 lat)

†

Mniej inwazyjne zabiegi
mogą okazać się skuteczne
Może przedłużyć życie i
poprawiać jakość życia

Wyraźnie dostrzegalna różnica
Zmieniono chorobowo tkankę wyróżnia nieregularny
ciemny obszar widziany w świetle ViziLite PRO.

Czas zmienić tą alarmująca statystykę
ViziLite Pro zwiększa możliwość wizualizacji zmian
nowotworowych i stanów przedrakowych ułatwiając ich
lepsza lokalizację oraz wczesną diagnozę.
Łagodna dysplazja widoczna
w świetle dziennym

Obraz widziany w urządzeniu
Vizilite Pro

Umiarkowana dysplazja widoczna Obraz widziany w urządzeniu
w świetle dziennym
Vizlite Pro

System Vizilite Pro
• badanie Vizlite PRO jest szybkie, łatwe i bezbolesne
• zwiększa prawdopodobieństwo wczesnej diagnozy
• poparty badaniami
• nowa technologia
• gwarantuje spokój wewnętrzny
• minimalna inwestycja
* Fakty i liczby dotyczące nowotworu 2014, 2015 i 2016; Amerykańskie Towarzystwo Nowotworowe
† Oralcancerfoundation.org / facts /
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Ostatecznie to ty decydujesz w jaki sposób przedstawisz
usługę badania urządzeniem Vizilite Pro swoim pacjentom
i jak często będziesz ich zachęcał do ponownego badania
Wprowadź nową technologie w swojej praktyce i zacznij
zmieniać statystki, Ty też możesz uratować życie.
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Przedstawiamy ViziLite Pro
System ViziLite Pro został opracowany
z zastosowaniem optymalnej długości
fali światła dla uzyskania jak najlepszego
kontrastu tkanek w jamie ustnej.
To innowacyjne w technologii fluorescencji
świetlnej urządzenie oferuje
możliwość szybkiego i efektywnego
wykrycia zmian chorobowych
jamy ustnej w ich wczesnym stadium.

:

Rzuć nowe światło na kompleksową opiekę nad pacjentami

ul. Piotra Skargi 42/1
tel. 14 621 72 46; denmed@denmed.com

