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svojim zdravjem
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Danes 
zdravi,
kaj pa jutri?
Težave, ki doletijo ženske po
40 letu...
Z daljšanjem življenjske dobe
je ženska v menopavzi lahko
skoraj polovico svojega
življenja. In težave ne
nastopijo, ko izgubi
menstruacijo, ampak že prej.
Ženske imajo težave s srčno
žilnim sistemom, debelostjo,
sladkorno boleznijo, boleznijo
ščitnice, imajo uroginekološke
težave, težave s kožo in
videzom, s čustveno
nestabilnostjo in
pomanjkanjem libida. Tudi
okostje in sklepi se začnejo
starati že pri 30 letu, po 40
staranje samo še napreduje.
Čeprav nas nič ne boli, je
priporočljivo, da se za
preventivni pregled odločimo
preden nastanejo težave.
»Dejavnikov tveganja namreč
ne moremo nikoli povsem
izključiti, s pravočasnimi ukrepi
in motivacijo pa imamo
možnost povsem preprečiti
nastajanje kasnejših
bolezenskih stanj.

do 50 minutni
neboleč, diskreten, neinvaziven

Ugotavljanje sprememb; 
ŠČITNICE 
RODILA
DOJKE

SRCA IN OŽILJA
OSTEOPOROZA

+
POSVET Z DIAGNOSTIKOM

Pregled traja do 50 minut, v kar je zajet
pogovor s diagnostikom, meritev in razlaga

dobljenih parametrov

www.zavodzdravje.si
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Moški +40
ne čakajte
na spremembe!
Treba je priznati: moški zelo
neradi hodite k zdravniku – tudi
kadar ste bolni, kaj šele, če gre
za preventivni pregled. Menite,
da pregledov ne potrebujete,
prav zato pa tudi pogosteje
umirate za določenimi
boleznimi, ki so sicer
popolnoma ozdravljive.Toda če
postanete malce bolj proaktivni
glede svojega zdravja in
opravite nekatere priporočljive
preglede za resne bolezni, se
lahko izognete marsikateremu
poznejšemu obisku zdravnika.

do 50 minutni
neboleč, diskreten, neinvaziven

ŠČITNICA 
PROSTATA

MOTNJE EREKCIJE
SRCE

OŽILJE
OSTEOPOROZA

+
POSVET Z DIAGNOSTIKOM

Pregled traja do 50 minut, v kar je zajet
pogovor s diagnostikom, meritev in razlaga

dobljenih parametrov

Ženske so pomemben
dejavnik pri ohranjanju

moškega zdravja!

Ženske so torej ključ do
zdravja v mnogih družinah,
še zlasti kadar gre za zdravje
moških, ki se zdravstvenih
pregledov in posegov
navadno radi otepajo. V
mnogih primerih ravno zaradi
občutka sramote in
ponižanja, ki pa je še toliko
bolj prisoten, kadar gre za
težave, povezane s prostato.

preventivni pregled

www.zavodzdravje.si
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Rak dojk je ozdravljiv,
če se ga odkrije dovolj

zgodaj!

Metoda diagnostike

Sensitiv Imago®
Preiskava z medicinskim aparatom
Sensitiv Imago® omogoča odkriti
sumljive spremembe dojk 3  5 let
preden bi postale tolikšne, da bi jih
lahko zatipala ženska ob
samopregledovanju ali pa zdravnik pri
uporabi rentgenskega slikanja –
mamografije ali ultrazvočne preiskave.
Rak dojke se namreč začne razvijati
že 3 do 7 let prej, preden se pojavi
dovolj velika strukturna sprememba –
v tem obdobju so pregledi z
mamografijo praktično lažno negativni,
saj mamograf zazna bolezen šele
takrat, ko je sprememba dovolj velika
(v povprečju 15 mm).

Prednosti diagnostike

Sensitiv Imago®
povsem neboleč pregled, brez neželenih
stranskih učinkov, popolna varnost
preiskovanke in medicinskega osebja
možnost diagnostike tudi pri mlajših ženskah
pregled je neinvaziven in brez sevanja
zgodnje odkrivanje bolezenskih procesov,
bolezenski proces se lahko vidi že tri do pet
let prej, preden se pojavi dovolj velika
sprememba, ki bi bila tipna ali pa zaznavna s
kakšno drugo diagnostično metodo. 
spremembe lahko zazna že v začetni fazi,
čeprav ne more določiti ali gre za maligne
spremembe ali ne (kar tudi mamografija ne
more), lahko pa nas ob normalnem izvidu
obvaruje pred nepotrebnim tveganjem
mamografije
ni čakalne dobe

Preiskovancem nudimo sproščeno vzdušje, izčrpno
konzultacijo in diagnostične postopke brez bolečine,
varne in neinvazivne.
V naših ordinacijah do vsakega preiskovanca
pristopimo individualno in brez hitenja, kar v velikih
ustanovah, kjer je število pacientov zelo veliko, ni
mogoče. 

Pregled dojk

www.zavodzdravje.si

Pregled dojk
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http://www.zavodzdravje.si/akcije
http://www.zavodzdravje.si/dojke
http://www.zavodzdravje.si/dojke
http://www.zavodzdravje.si/dojke


Moški, brez
bojazni...preprost,

neboleč, neinvaziven in
diskreten pregled

prostate

V ordinaciji naš diagnostik –
absolventka splošne medicine,
preiskovanca diagnosticira z metodo
diagnostičnega aparata Sensitiv
Imago®. Postopek je neboleč, nima
stranskih učinkov in je brez
kakršnegakoli škodljivega
sevanja.Točnost diagnostike je 96% in
sicer aparat zazna zelo natančno
predstopnjo bolezni in bolezni v že
obstoječi obliki. Vnetne procese, ciste,
tumorje in rakasta stanja v telesu
zaznava v zgodnji začetni fazi. Na
podlagi dobljenih rezultatov svetujemo
in priporočimo nadaljnje postopke za
povrnitev zdravega delovanja celic in s
tem vitalnosti ter dobrega počutja.

Pregled prostate

www.zavodzdravje.si

Kako poteka preventivni pregled?

Aparat zazna celo manjše motnje, ki se
lahko kasneje razvijejo v resne bolezni.
Prognoza razvoja bolezni se lahko določi za
obdobje od 1 do 5 let naprej! Na podlagi
dobljenih rezultatov, vam svetujemo za
odpravljanje težav z prostato.

DA! Diagnostični aparat Sensitiv Imago®
je proizveden  v skladu EU, ima certifikat
in je registriran medicinski pripomoček
razreda IIa. Sensitiv Imago® 530CE je
najnovejša medicinska diagnostična
naprava, katera je bil nagrajena, kot
europski model nove generacije Senstiv
Imago®

Ali ima diagnostični aparat
certifikat?

1350 Slovencev vsako leto zboli
za rakom prostate, tako je ta rak
prehitel pljučnega raka in je

najpogostejši rak pri moških v
Sloveniji.

Pregled Prostate

http://www.zavodzdravje.si/prostata
http://www.zavodzdravje.si/akcije
http://www.zavodzdravje.si/prostata
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Zakaj pustiti svoje zdravje naključju
ali čakati na to, da se zgodi najhujše?

Vsako uro v Sloveniji nekdo umre
zaradi srčnega infarkta!

Da ne bo
prepozno
tudi za vas!

Bolezni srca in ožilja se razvijajo
počasi, zato so pred obolenjem na
stenah žil že lahko prisotne številne
spremembe, ki jih lahko zaznamo s
sodobnimi postopki neinvazivne
diagnostike  ARERIOGRAFOM.
Zgodnje ugotavljanje dejanskega
stanja srca in žilja omogoča
zdravnikom pričetek zdravljenja že v
fazi, ko je bolezen še reverzibilna, in
preden povzroči nepopravljive
spremembe na stenah žil. Obenem
pa omogoča zdravniku referenčno
sliko, s katero lahko sledi
spremembam in potrjuje uspešnost
zdravljenja.

Arteriografija
pregled ožilja

Pregled oz. meritev je neboleča in
nenevarna, saj traja le nekaj minut, ko vam
izmerimo tlak in krivuljo pulznega vala. Ob
zaključku vsakemu merjenemu TAKOJ
izdamo rezultate merjenja v papirnati ali
 elektronski obliki – arteriogram z razlago in
nasveti. Če rezultati močno odstopajo od
normalnih ravni, preiskovanca o tem
nemudoma obvestimo in mu  svetujemo
takojšen obisk osebnega zdravnika.

Pregled ožilja

www.zavodzdravje.si

Zgodnje ugotavljanje dejanskega stanja
srca in žilja omogoča zdravnikom pričetek
zdravljenja že v fazi, ko je bolezen še
reverzibilna, in preden povzroči
nepopravljive spremembe na stenah žil.
Obenem pa omogoča zdravniku referenčno
sliko, s katero lahko sledi spremembam in
potrjuje uspešnost zdravljenja.

S pomočjo arteriografije,
oziroma pregleda ožilja,

enostavno preverite stanje
SRCA in OŽILJA

http://www.zavodzdravje.si/arteriografij
http://www.zavodzdravje.si/arteriografij
http://www.zavodzdravje.si/arteriografij
http://www.zavodzdravje.si/akcije
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Tehnologija Sensitiv Imago® 530 CE nima neposrednega tekmeca v
diagnosticiranju, natančnosti, kakovosti in certifikatu.

Pomembni podatki

Sensitiv Imago
Razred 500 Sensitiv Imago

Razred 100 Prednosti 530 CE
 Sensitiv Imago

V razred 100 so
razvrščeni modeli
Sensitiv Imago
razreda 100, 115, 120,
130.
To je model srednjega
razreda, kateri
zagotavlja samo 90%
stopnjo natančnosti
analize. Dodatna
slabost tega modela -
Sensitiv Imago®
razreda 100 je, da ne
more prepoznati
diagnozo brez
predhodnega vpisa
bolezni v računalniški
softver.

Uporabljamo Sensitiv
Imago® 530CE, ki je
najnovejša medicinska
diagnostična naprava, katera
je bila nagrajena, kot europski
model nove generacije
Senstiv Imago® z 96%
natančnostjo zaznavanja
sprememb v organizmu.
Diagnostični aparat Sensitiv
Imago® v tujini uporabljajo v
zdravstvene namene, saj
omogoča povečanje
kakovosti diagnosticiranja in
zdravljenja bolezni.
Uporabljajo ga v zdravstvenih
ustanovah, zdraviliščih in
drugih centrih, namenjenih
zdravju in dobremu počutju.

90%96%

DIAGNOSTIKA

NATANČNOST

CERTIFIKAT

MEDICINSKI
PRIPOMOČEK

SEVANJE

DA. Razreda IIa

NE

CE-certifikat EU

DA

96 %

Ste še v dvomih v zanesljivost
Sensitiv Imago® 530 CE?

Add a little bit of bo

http://www.zavodzdravje.si/
http://www.zavodzdravje.si/


Primerjava Sensitiv
Imago® z drugimi

diagnostičnimi napravami

V  podjetju proizvajalca so testirali in primerjali s Sensitiv Imago metodo, s tremi najbolj pogosto
uporabljenimi metodami diagnosticiranja ; ultra-zvočno metodo, magnetno resonančno metodo in
računalniško tomografijo.

Oglejte si spodnjo tabelo v kateri so zapisane pozitivne, kot tudi negativne lastnosti posamezne
metode.

Vse štiri metode so ocenil  po treh glavnih dejavnikih:
1. Obseg preizkusa - število organov v telesu, ki jih je mogoče pregledati z uporabo določene
metode
2. Izpostavljenost sevanju - škodljiva sevanja preiskovanca pri preiskavi; bodisi X-žarkov ali
električnih valov
3. Neželeni učinki - morebitne negativne posledice pri preiskavi se lahko pokažejo kot stranski
učinek za ljudi z določenimi boleznimi

Vsak simbol + označuje stopnjo pozitivnih lastnosti, simbol - pa označuje negativne ali nevarne
lastnosti.

Ste še v dvom

Odločitev o zaupanju v diagnostiko Sensitiv Imago® 530  
je sedaj v vaših rokah...

http://www.zavodzdravje.si/
http://www.zavodzdravje.si/


Z rednimi preventivnimi
pregledi nadzorujte svoje
splošno zdravstveno stanje!

Zavod Zdravje
Ordinacija Ljubljana  +386 (0)40 28 98 00

info@zavodzdravje.si
Ordinacija Maribor +386 (0)40 88 99 26

www.zavodzdravje.si
Katere omejitve so povezane z izgubo
zdravja, postane pogosto jasno šele
starajočemu se človeku – po prestanih
boleznih, z zdravstvenimi problemi v
okolici in vpričo bližajočega se konca
življenja.

Podpora in vzdrževanje zdravja ne
zahtevata veliko denarnih sredstev. So
pa dražji poizkusi za ponovno
vzpostavitev zdravja, tako imenovana
kurativna medicina. 

Potrebujete drugo
mnenje?

Vas mučijo skrbi glede
morebitne bolezni?
Bi se radi prepričali o
vašem zdravju?

Partnerstvo

www.zavodzdravje.si
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