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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελευταίας Γενιάς Λιθοτρίπτης στο ΥΓΕΙΑ
Με τον τελευταίας τεχνολογίας Λιθοτρίπτη DLS II λειτουργεί από σήμερα το Τμήμα
Λιθοτριψίας στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ,
εξασφαλίζοντας ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 95%.
Ο νέος Λιθοτρίπτης DLS II συνδυάζει την ταχύτερη και ασφαλέστερη θεραπεία για τον
ασθενή, καθώς, συγκριτικά με άλλα μηχανήματα του είδους του, διενεργεί την
εξωσωματική λιθοτριψία χωρίς αναισθησία και ουσιαστικά χωρίς πόνο και συντομεύει
το χρόνο της θεραπείας κατά το ήμισυ, δηλαδή διαρκεί μόλις 30 - 45 λεπτά! Αμέσως
μετά ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του.
Παράλληλα, κατά την έναρξη της λιθοτριψίας το κρουστικό κύμμα που μπαίνει στον
οργανισμό για να σπάσει το λίθο είναι μειωμένης πίεσης και έχει ως αποτέλεσμα τη
σημαντική ελάττωση των επιπλοκών. Αντιθέτως, βάσει της πρωτοποριακής
τεχνολογίας του μηχανήματος, αυξάνεται η επικεντρωμένη ενέργεια στο σημείο του
λίθου, έτσι ώστε το σπάσιμό του να είναι πιο αποτελεσματικό.
Επιπλέον, η σύνδεση με τελευταίας τεχνολογίας δίκτυα παρέχει τη δυνατότητα
καταγραφής της θεραπείας, την οποία λαμβάνει ο ασθενής καθώς και αρχειοθέτησής
της για μελλοντική χρήση.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο ασθενής καθ΄ όλη τη διάρκεια της λιθοτριψίας
μπορεί να παρακολουθεί μέσω κάμερας την όλη διαδικασία στην οποία υποβάλλεται.
Ο νέος Λιθοτρίπτης είναι ένα χειρουργικό ουρολογικό τραπέζι πολλαπλών
λειτουργιών, που εκτός της εξωσωματικής λιθοτριψίας, μπορεί να διενεργεί και άλλες
ενδο-ουρολογικές πράξεις.
Πρόκειται για το νεώτερο μοντέλο της Dornier και ό,τι τελειότερο έχει να επιδείξει η
σύγχρονη ιατρική τεχνολογία στον τομέα της εξωσωματικής λιθοτριψίας.
Το Τμήμα Λιθοτριψίας του ΥΓΕΙΑ είναι από το πρώτα οργανωμένα Τμήματα που
λειτούργησαν στην Ελλάδα και διαθέτει έμπειρο προσωπικό που απαρτίζεται από
ειδικά εξειδικευμένους ιατρούς ουρολόγους. Η 14χρονη συνεχής επιτυχημένη πορεία
του και το όνομα του ΥΓΕΙΑ αποτελούν τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται
η επιτυχία της Λιθοτριψίας.
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