DIAGNÒSTIC
PREVENCIÓ

UNITAT
MAMA
RÀPID
tot inclòs!

Proves necessàries per a la
detecció precoç del càncer de mama

MAMOGRAFIA I ECOGRAFIA
REVISA’T!

per només

120 €
Si tens més de 35 anys, revisa’t anualment
i aprèn a fer-te una autoexploració cada mes.
Perquè detectar a temps és vèncer
Inclou ambdues proves

www.vithas.es

Detectar és vèncer
Entre l’etapa d’iniciació del càncer de mama i l’aparició de
símptomes hi acostuma a haver un llarg període “silenciós”. Els
exàmens preventius intenten detectar el càncer just en aquesta etapa, quan és més fàcil tractar-lo amb èxit.

Mamografia
La mamografia és una exploració diagnòstica d’imatge per raigs X
de la glàndula mamària amb uns aparells anomenats mamògrafs,
amb baixes dosis de radiació. Recomanem que dugueu l’anterior,
en cas de tenir-ne, per fer un estudi comparatiu. S’aconsella fer-la
en els dies del cicle menstrual en què la mama no estigui molt
sensible. Eviteu l’ús de crema i desodorant el dia de l’exploració.

Ecografia
L’ecografia és un procediment senzill, no invasiu i sense radiació
que s’utilitza de forma complementària al diagnòstic de la Mamografia. L’ecografia diferencia fàcilment les estructures líquides
(quists freqüentment benignes) o sòlides (nòduls de greix, fibroadenomes o tumors malignes).

Biòpsia*
En cas de detectar alguna anomalia l’especialista pot recomanar
fer-se una biòpsia. La Unitat de Mama de Diagnòstic Ràpid està
dissenyada per oferir el mateix dia (2-3 hores) tot el procediment
diagnòstic i el resultat que descarti si aquesta és benigna o maligna en
menys de 24 hores, reduint considerablement l’angoixa de la pacient.
(*) La biòpsia no està inclosa en el preu d’aquest Pack
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Informa’t
Telèfon d’atenció directa

607 43 18 79 / 636 15 08 85
Dilluns a divendres de 9 a 19.30h
cita online: www.vithas.es

Preus vàlids fins el 30.09.2015
o proper canvi de tarifes

