
REZONANS  
MAGNETYCZNY 
PROSTATY

SPRAWDZAM,  
DBAM, ŻYJĘ  
I DOBRZE MI Z TYM

a�nity (ang.) – więź i relacje

fide (łac.) – wiara i zaufanie

idea – rozwój i innowacja



SKUTECZNE LECZENIE 
 TO WŁAŚCIWA DIAGNOSTYKA
Co powinno Cię skłonić do konsultacji u lekarza, 
a w konsekwencji wykonania badania mpMRI:

 z trudności oraz częste oddawanie moczu,  
także w nocy

 z wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza
 z krwiomocz
 z uczucie pieczenia przy oddawaniu moczu
 z bóle w podbrzuszu oraz okolicy lędźwiowej i krocza

Wskazania do wykonania wieloparametrycznego 
badania rezonansem magnetycznym prostaty to:

 z monitorowanie pacjentów w grupie ryzyka 
 z podejrzenie raka prostaty (gruczołu krokowego)
 z określenie stopnia zaawansowania raka gruczołu 

krokowego, ocena możliwości naciekania 
sąsiednich struktur i okolicznych węzłów chłonnych

 z wybór sposobu leczenia radykalnego – operacji 
lub radioterapii

 z ocena efektów leczenia

Diagnostyka obrazowa w Affidea to:
 z nowoczesny sprzęt diagnostyczny
 z wysoka jakość i dokładność wykonywanych badań
 z opisy przygotowywane przez doświadczonych 

specjalistów
 z szeroki zakres badań, krótkie i dogodne terminy
 z międzynarodowe standardy jakości 

i bezpieczeństwa medycznego
 z wyniki badań dostępne również on-line

Rak prostaty rozwija się bardzo powoli, często przez  
 wiele lat nie dając żadnych objawów. Dlatego  
  zachęcamy wszystkich panów przede wszystkim  
   do samobadania.

Zadzwoń i umów się na badanie:

Sprawdzaj i dbaj o siebie... skuteczne 
leczenie  to właściwa diagnostyka. 

Badania odpłatne nie wymagają skierowania.
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RAK PROSTATY  
ZAJMUJE U MĘŻCZYZN  
2 MIEJSCE NA LIŚCIE  
ZACHOROWAŃ I ZGONÓW  
Z POWODU NOWOTWORÓW

Liczba diagnozowanych chorych  
z rakiem prostaty (stercza, gruczołu  
krokowego) nadal jest mała, a przyczyną  
tego stanu rzeczy jest przede wszystkim  
dyskomfort, jaki pacjenci odczuwają  
podczas badania podstawowego per-rectum.

Najczęściej chorują mężczyźni po 50 r.ż., 
a możliwość zachorowania wzrasta z wiekiem. 
Obecnie proponuje się wykonywanie badań 
przesiewowych u pacjentów między 55 a 69 r.ż.  
Należy jednak zawsze rozważyć badanie 
w młodszym wieku, gdy celem jest wczesne  
wykrycie raka prostaty.

Obecnie uważa się, że najbardziej czułym  
badaniem obrazowym tego gruczołu jest 
wieloparametryczne badanie rezonansem 
magnetycznym (mpMRI). Wykonanie go pozwala  
na wczesne wykrycie raka prostaty, a w konsekwencji  
częste wyleczenie choroby. 


