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Ο ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
Ο νέος Ψηφιακός Μαστογράφος (SELENIA DIMENSIONS, 
AVIA της HOLOGIC) αποτελεί το νεότερο και πληρέστερο 
µοντέλο της κατηγορίας του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παρέχει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης µαστογραφιών υψηλής ποιότητας, καθώς 
και τοποθέτησης οδηγών για επεµβατικές πράξεις µε εξαιρετική 
ακρίβεια, σε τρεις διαστάσεις. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  
   Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται 
άριστη ποιότητα.

   Υψηλή αξιοπιστία. 

   Μικρός χρόνος εξέτασης. 

   Ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης αγκίστρων εντοπισµού   
 βλαβών (HOOK).

   Μικρότερη δόση ακτινοβολίας. 

   Αυτόµατος καθορισµός της δόσης της ακτινοβολίας ανάλογα µε  
 τη σύσταση, το µέγεθος των µαστών και την ασκούµενη πίεση. 

   Μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια. 

   Αυτόµατη µεγέθυνση περιοχών του µαστού χωρίς   
 επιπρόσθετη ακτινοβόληση. 

   Ειδικά πίεστρα για εφαρµογή της µικρότερης πίεσης στους 
µαστούς, ανάλογα µε τη λήψη (ψηφιακή µαστογραφία, 
εντοπιστική, µεγεθυντική λήψη). 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 
   Ψηφιακές µαστογραφίες. 

   Εντοπιστικές µαστογραφίες. 

   Μεγεθυντικές µαστογραφίες. 

   Μαστογραφίες χειρουργικών παρασκευασµάτων. 

   Τοποθέτηση αγκίστρων εντοπισµού βλαβών (HOOK). 

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, στο πλαίσιο της διαρκούς 
αναβάθµισης του βιοϊατρικού του εξοπλισµού µε µηχανήµατα 
τεχνολογίας αιχµής, εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονο  
Ψηφιακό Μαστογράφο που λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ο νέος πρωτοποριακός Ψηφιακός Μαστογράφος σε συνδυασµό µε 
το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό του Ερρίκος Ντυνάν Hospital 
Center εγκαινιάζει µια νέα εποχή στον ακτινοδιαγνωστικό τοµέα 
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη διάγνωση και τη θεραπεία. 



ΕΓΚΑΙΡΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ 
Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το σηµαντικότερο όπλο στην 
πρόληψη του καρκίνου του µαστού και επιτυγχάνεται κυρίως 
µε την αυτοεξέταση, την κλινική εξέταση από εξειδικευµένο ιατρό 
και τον έλεγχο µε µαστογραφία. 

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ 
Η αυτοεξέταση πρέπει να γίνεται κάθε µήνα 7-10 µέρες µετά την 
έναρξη της περιόδου και σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση την 
ίδια ηµέρα κάθε µήνα, π.χ. την 1η του µηνός. 

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ο πρώτος µαστογραφικός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε ηλικία 
35-39 ετών (αναφοράς για σύγκριση). Στη συνέχεια, σύµφωνα 
µε τις συστάσεις του SBI (Society of Breast Imaging), ο ετήσιος 
προληπτικός έλεγχος πρέπει να πραγµατοποιείται από την ηλικία 
των 40 ετών. Οι γυναίκες που έχουν ατοµικό ιστορικό ή συγγενή 
1ου βαθµού µε καρκίνο του µαστού θα πρέπει να εξετάζονται 
νωρίτερα, ανάλογα µε τη σύσταση του γιατρού τους. 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η ψηφιακή µαστογραφία θεωρείται η εξέταση πρώτης εκλογής 
στον προληπτικό έλεγχο. Ένα ποσοστό 4-8% των νεοπλασµάτων 
του µαστού δεν ανιχνεύεται ωστόσο στη µαστογραφία.

Στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εφαρµόζεται ως 
πρωτόκολλο, ο συνδυασµός ψηφιακής µαστογραφίας µε 
υπερηχογράφηµα µαστών - ελαστογραφία καθώς ο συνδυασµός 
των δύο αυτών µεθόδων αυξάνει σηµαντικά την διαγνωστική 
ακρίβεια της εξέτασης.

Η µαγνητική µαστογραφία αποτελεί τη νεότερη απεικονιστική 
εξέταση και διενεργείται σε περιπτώσεις όπου παραµένει 
διαγνωστικό ερώτηµα µετά τη µαστογραφία και το 
υπερηχογράφηµα, όπου αναφέρεται γονιδιακή µετάλλαξη ή νόσος 
σε συγγενή 1ου βαθµού, ή όπου παρατηρείται τοπική υποτροπή σε 
χειρουργηµένο µαστό. Η µαγνητική τοµογραφία αποτελεί, επίσης, 
εξέταση εκλογής για τη µελέτη των προθεµάτων. 
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