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 OFERTA NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH  PIERSI 

PRACOWNIKÓW 

 

Szanowni Państwo, 

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. W Polsce zwiększa się zarówno 

zachorowalność, jak i umieralność na raka piersi u kobiet – w ciągu roku wykrywa się w 

naszym kraju 18-19 tys. zachorowań na raka piersi, a 6 tys. pacjentek umiera. Aż 33 proc. 

zachorowań przypada na pacjentki w wieku 30-49 lat a zachorowalność na ten nowotwór u 

młodych kobiet w wieku 20-49 lat wzrasta w naszym kraju, w ostatnich trzech dekadach. 

Przy tak dramatycznych statystykach profilaktyka wydaje się być najlepszym sposobem na 

walkę z ta śmiertelną chorobą.  

W ramach profilaktyki wtórnej raka piersi, chcielibyśmy zachęcić Państwa jako Pracodawcy 

do przeprowadzenia badań prewencyjnych wśród swoich pracowników wyrobem 

medycznym BRASTER®PRO. Wykorzystuje on technologię termografii kontaktowej i jest w 

stanie wykryć zmiany termiczne w piersi będące silnie skorelowane ze zmianami 

patologicznymi. BRASTER®PRO wykrywa nowo powstałe ogniska o zwiększonej 

temperaturze, związane z procesem leżącym u podstaw rozwoju nowotworu piersi. Samo 

badanie jest bezpieczne dla kobiety i nie wiąże się z emisją promieniowania jonizującego. 

Jest to badanie uzupełniające w diagnostyce raka piersi do USG i mammografii. 

Jedną z zalet badania jest to, że trwa 15-20 minut a wynik pacjentka otrzymuje od razu i 

wykonuje go wykwalifikowany personel medyczny.  

Koszt badania dla jednego pracownika to tylko 50 zł.  

Badania możemy przeprowadzać: 

• we wskazanym przez Państwa dogodnym terminie i miejscu 

• na zgłoszonej i potwierdzonej przez Państwa ilości pracownic 

Wymogiem jest przygotowanie przez Państwa pomieszczenia, które zapewni:  

• intymność i komfort pacjentce w trakcie  przeprowadzenia badania (zamknięte 

drzwi)  
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• temperaturę 20-25°C  

• stacjonarne ( bez kółek) krzesło z podłokietnikami  

• dostęp do kolorowej drukarki ( wynik badania zawiera kolorowe termogramy 

niezbędne do interpretacji przeprowadzonego badania) 

• opcjonalnie komputer i dostęp do WI-FI 

W przypadku otrzymania wyniku pozytywnego przez pacjentkę, zapewniamy listę placówek i 

lekarzy a także specjalną ofertę na przeprowadzenie dalszej diagnostyki jakim jest badanie 

ultrasonograficzne piersi.  

Zachęcamy do rozważenia tego sposobu promocji profilaktyki zdrowotnej wśród 

pracowników.  

W przypadku pytań, z przyjemnością udzielimy Państwu dodatkowych informacji i 

zarezerwujemy dogodny termin na przeprowadzenie badania.  

Zgłoszenia na badania do wykonania w październiku, prosimy przesyłać do 15 września 2019. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 
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