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Despre epilarea definitivă există deja multă 
informaţie pe toate canalele. Ceea ce trebuie 
să ştie cititorii noştri este ce parametrii trebuie 

să analizeze atunci când decid să beneficieze de această 
procedură. Recomandăm clinica de epilare definitivă De-
pilfin, în primul rând, pentru că este singura de acest gen 
din ţară, oferind cea mai nouă şi mai performantă tehnolo-
gie de pe piaţa mondială din acest moment.  Apoi  faptul 
că oferă atât laser, cât şi IPL ca metode de epilare, face ca 
rezultatele epilării să fie cele mai bune, combinarea celor 
două metode ajutând la eliminarea firelor  cu mai mult 
sau mai puţină melanină, indiferent de tipul de piele. Tre-
buie precizat că acest serviciu nu poate fi considerat unul 
ieftin; dacă serviciul este ieftin este posibil sa existe ne-
reguli. Nu vă jucaţi cu aspectul, dar mai ales cu sănătatea 
dumneavoastră! Fiţi inteligenţi şi pe termen lung! Atenţia 
personalizată şi consultanţa pe toată perioada tratamentu-
lui sunt alte puncte forte ale clinicii Depilfin.
Se poate realiza epilare pentru aproape toate zonele cor-
pului inclusiv epilare facială, fără a întâmpina nici un fel 
de probleme. Durata unei şedinţe de epilare poate dura de 
la 5 minute (ex: mustaţă)  până la 2 sau 4 ore (corp inte-
gral). Epilarea laser este extrem de eficientă, rezultatele 
fiind vizibile de la prima şedinţă. În unele cazuri atipice 
sesiunile pot fi mai puţin eficace, motiv pentru care este 
necesar un număr mai mare de şedinţe. Epilarea cu la-
ser deranjează un pic, se simte o oarecare usturime sau 

pişcătură uşoară pe zona de piele epilată, dar numai pe 
parcursul şedintei, iar  această senzaţie dispare rapid.
Procesul complet de epilare poate cuprinde între 3 şi 10 
şedinţe, în funcţie de persoană (rar există persoane care 
necesită mai multe şedinţe pentru eliminarea firelor de 
păr). Intervalul între sesiuni poate fi între 2 şi 8 săptămâni. 
Succesul tratamentului este diferit în funcţie de tipul de 
păr şi tipul de piele. La marea majoritate a persoanelor 
rezultatele la epilare definitivă sunt pe termen foarte lung 
şi este cea mai bună soluţie pentru cine doreşte să scape de 
metodele tradiţionale de epilare. Pielea ta va deveni moale 
şi fără păr de la prima şedinţă, iar în momentul în care 
începe să crească din nou firul de păr, vine timpul pentru 
următoarea şedinţă şi îl eliminăm.
Preţurile se pot găsi pe www.depilfin.ro împreună cu 
promoţiile sezoniere, tombole, concursuri, etc. 
Consultaţia va fi întotdeauna gratuită, de luni până vineri de 
la 10 la 19 şi sâmbătă între 10 şi 16. Vă aşteptăm cu drag!
 
� Depilfin,�str.�Michael�Weiss�nr�26�
� tel.:0733008472
� www.depilfin.ro

Sistemul eMatrix utilizează o nouă şi inovativă 
tehnologie - Radiofrecvenţa Fracţională 
– o combinaţie între două tehnologii deja 

consacrate pe piaţa medical - estetică şi anume: 
Radiofrecvenţa şi Laserul fracţional care şi-au 
dovedit de-a lungul timpului eficienţa şi rezultate  
foarte bune în tratarea problemelor estetice.
Avantajele acestei tehnologii sunt: realizarea trata-
mentelor indiferent de anotimp sau culoarea pielii 
şi o perioadă de recuperare mult mai mică decât a 
celorlalte tehnologii asemănătoare.
Unic în felul său, sistemul eMatrix performează 
tratamente de la non - ablative la ablative de întine-
rire şi regenerare a pielii, în funcţie de programul 
selectat.
Tratamentul performat cu sistemul eMatrix are rezul-
tate vizibile ducând la îmbunătăţirea stării ţesutului 

încă de la prima şedinţă de tratament şi reducând 
considerabil vergeturile, ridurile profunde, cicatri-
cile de acnee şi alte imperfecţiuni ale pielii.
Sistemul are design elegant, inovativ şi funcţii uşor 
de utilizat pentru medici. Cu ajutorul unei interfeţe 
intuitive cu ecran tactil de 15 inchi, medicii pot se-
lecta cu uşurinţă parametrii de tratament adecvaţi 
pentru o gamă largă de tipuri de piele şi aplicaţii. 
Tehnologia eMatrix produce o combinaţie unică cu 
efect de reîntinerire a pielii, reducerea ridurilor, tratarea 
vergeturilor, strângerea pielii şi chiar de lifting, cu un 
timp de recuperare mai mic în comparaţie cu tratamen-
tele tradiţionale de reintinerire a pielii. Acum există 
soluţia în tratarea vergeturilor.
eMatrix este o evoluţie incitantă în tehnologia proce-
durilor estetice care îi ajută pe medici să trateze mai 
mulţi pacienţi nemaifiind condiţionaţi de culoarea 

pielii sau de anotimp. eMatrix este prima tehnologie 
de Radiofrecvenţă Fracţională din lume care a primit 
aprobarea FDA şi Marca CE.
Durata unei şedinţe eMatrix variază între 10 -20 
minute, iar preţul său între 100 - 300 de euro. Pentru 
un tratament complet este nevoie de 3 - 4 şedinţe, în 
funcţie de zona tratată şi apoi de câte o şedinţă de 
întreţinere la 1 - 2 ani. Este o metodă nedureroasă 
şi nu are contraindicaţii decât în cazul femeilor 
însărcinate sau al pers oanelor ce suferă de boli de piele.
Alte servicii: Mezoterapie, Slăbire - Remodelare, 
Endermologie, Tonifiere - Lifting, Laser - Epilare 
definitivă, Laser vascular, Drenajul corporal & Dre-
najul feţei, Peeling şi cosmetică, Fillere.

 NewLine,�str.�Dorobanţilor�nr.9,�Braşov
� Tel.:�0268�470�528,�www.newlinebv.ro

NewLine - Clinică de estetică medicală

Epilarea definitivă 
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Autorul naturalist american Henry Da-
vid Thoreau spunea că „apa este singura 
băutură pentru un om înţelept”…  şi 

sănătos, am adăuga noi! Tocmai de aceea, este 
esenţial ca lichidul atât de necesar vieţii să fie de 
cea mai bună calitate. Apa Kangen – apa vie – 
este alcalină, ionizată, antioxidantă, restructurată, 
bogată în hidrogen activ, puternică pentru viaţă. 
Cuvântul “Kangen” provine din limba japoneză şi 
semnifică “întoarcerea la origine”, adică la stadiul 
în care apa se găsea în natură înainte ca pământul 
să fie poluat! Apa Kangen simbolizează întoar-
cerea la stadiul tinereţii!

Menţine echilibrul organismului!
Apa pe care o consumăm în mod normal, de la robi-
net, din izvoare sau îmbuteliată, este compusă din 
micro-structuri formate din 15-20 de molecule în 
fiecare grup. De aceea, când bem apă normală putem 
simţi ulterior senzaţie de balonare. În plus, aceasta nu 
hidratează, organismul o absoarbe lent pentru că nu 
intră în celule şi, prin urmare, o eliminăm imediat. 
Apa alcalina Kangen are un PH cuprins între 8,5-9,5. 
De ce este aşa de important să menţinem corpul al-
calin? Pentru a păstra starea de sănătate optimă, cor-
pul nostru trebuie să-şi menţină balanţa acid-bază. 
Corpul omenesc are sisteme complexe pentru 
echilibrarea balanţei acid/bază, însă prin stres, din 
cauza consumului alimentelor rafinate şi prelu-
crate, a consumului băuturilor acidulate (sucuri cu 
zahăr, apă minerală carbogazoasă, suc de fructe) 
corpul este incapabil să menţină acest echilibru şi 
atunci apare acidoza. De asemenea, deshidratarea 
apare când consumăm prea puţine lichide. Consu-
mul unei cantităti insuficiente de apă va duce în 
timp la deshidratare cronică afectând pH-ul cor-
pului şi cauzând grave probleme de sănătate, ca 
şi acidoza, care este unul din factorii care asigură 
condiţii dezvoltării multor boli, ca: obezitate, dia-
bet, osteoporoză, hipertensiune, arsuri la stomac, 
dureri musculare, gastrită, pietre la rinichi etc.
Elimină acidoza!

Unii oameni, care au un grad ridicat de aciditate, 
experimentează simptome precum: anxietate, pu-
pile dilatate, comportament extrovertit, oboseală 
dimineaţa, dureri de cap, hiperaciditate, hiper-
sexualitate, insomnie, nervozitate, bătăi rapide 
ale inimii, apetit mare de mâncare, presiune 
ridicată a sângelui, mâini şi picioare uscate. De 
cele mai multe ori, corpul devine acid din cauza 
mâncărurilor, stresului emoţional şi a reacţiilor 
celulare. Când se întâmplă acest lucru corpul 
foloseşte minerale precum calciu. Ca rezultat, cal-
ciul este îndepărtat din oase ducând la osteoporoză.  
Acidoza duce la artrită, diabet, tuberculoză şi la 
cele mai multe cancere. Cancerul are nevoie de un 
mediu acid şi scăzut în oxigen pentru a se dezvolta. 
Cercetările au arătat că pacienţii cu cancer au un 
nivel de aciditate de 1000 de ori mai mare decât 
oamenii sănătoşi. Majoritatea bolnavilor care au 
cancer în stadiul terminal au un PH foarte acid. 
De ce? Motivul este simplu. Fără oxigen glucoza 
fermentează şi devine acid lactic, de aceea ph-ul 
din celule scade sub 7.0, uneori chiar sub 6.5, 6.0, 
5.7. Un lucru este cert: organismul nu poate lup-
ta cu bolile dacă ph-ul nostru nu este la un nivel 
corespunzător.  
Apa Kangen este produsă de un aparat ataşat la apa 
de la robinet, pe care îl puteţi instala în căminul 
dumneavoastră. Aparatul foloseşte o tehnologie 
japoneză revoluţionară, transformând apa acidă 
contaminată şi clorată, de la robinet, într-o apă 
sănătoasă cu efect antioxidant uşor de absor-
bit şi alcalină, înlăturând din apă în mod natural 
substanţele toxice pentru organism. 

Apa Kangen are numeroase avantaje:
Ajută organismul să se autovindece
Elimină cauza principală a multor boli: aciditatea 
corpului
Încetineşte procesul de îmbătrânire
Ajută la slăbire fără o dietă strictă
Ajută organismul să fie imun faţă de boli
Măreşte absorbţia vitaminelor şi mineralelor din 

alimentele consumate
Pătrunde în fiecare parte a organismului şi acolo 
unde apa tradiţională nu poate pătrunde.

Leveluk SD501 este catalogat în Japonia şi Amer-
ica ca aparat MEDICAL, iar apa pe care o produce 
este apă TERAPEUTICĂ. În momentul de faţă, se 
fac demersurile necesare pentru ca şi în Europa să 
se obţină diploma care să ateste că Leveluk SD501 
este aparat MEDICAL. Leveluk SD501 generează 
un flux continuu de 5 tipuri de apă pentru nevoi 
menajere nenumărate. Puteţi utiliza cu uşurinţă 
SD501, datorită unui panou LCD de mari dimensi-
uni şi a comenzilor vocale clare. Când aveţi nevoie 
de suficientă apă alcalină delicioasă şi sănătoasă 
pentru a hidrata întreaga familie, SD501 este pro-
dusul pe care îl căutaţi!

� Pentru�mai�multe�informaţii,�accesaţi�site-ul�
� nostru�www.apakangen-romania.ro

Apa Kangen – apă alcalină!

Succesul biologic şi funcţional pe termen lung se 
poate obţine doar cu ajutorul unei terapii endodon-
tice de foarte bună calitate, aceasta necesitând o do-

tare şi pregătire clinică corespunzătoare. Astăzi, practicie-
nii sunt de comun acord că microscopul dentar a contribuit 
la depăşirea limitelor în tratarea şi obţinerea unor rezultate 
stabile în timp.

În zilele noastre, dinţii care necesită un tratament endo-
dontic pot fi fundaţia unor restaurări protetice estetice. 
Practicianul se confruntă cu o serie de provocări şi  variaţii 
anatomice care pot influenţa rezultatul final. De aceea, o 
dată cu introducerea microscopului dentar, „tratând doar 
ceea ce putem vedea” ( Kim S), şansele de succes cresc 
exponenţial. Pentru specialistul endodontic microscopul 
dentar oferă numeroase beneficii:

- vizualizare optimă
- creşterea calităţii tratamentului
- ergonomie ideală
- „fun factor”
În toate fazele, de la crearea accesului, prepararea 
tridimensională a canalului radicular, obturarea şi mana-
gementul postendodontic, microscopul asigură avantaje 
majore, având indicaţii specifice:
- diagnostic (microfracturi)
- sistemul canalar (canale suplimentare)
- obliterări şi calcificări
- pulpoliţi
- apex deschis
- perforaţii
- rezecţii microchirurgicale
Personal folosesc microscopul dentar în toate domeniile 

stomatologiei generale: consultaţii şi motivarea pacien-
tului, complicaţii ale extracţiilor resturilor radiculare, 
estetică dentară (obturaţii multistrat şi preparări cu prag 
şi lamelare) parodontologie (microchirurgie) , cimentarea 
lucrărilor protetice, profilaxie (detartraje, scaling şi root 
planing) fidelizând pacienţii şi oferindu-le tratamente la 
„gold standard”.

� Dr.�Gabriela�Gligore�Manolache
� Nicolae�Bălcescu�nr.60,�Braşov�
� tel.:�0731�322�491.�0724�330�097
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Microscopul dentar: un ajutor 
indispensabil în tratamentul endodontic
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Sătui de condiţiile precare din spitale, de lipsa 
de profesionalism a cadrelor medicale şi ne-
maiputând face faţă şpăgii, care creşte o dată 

cu sărăcia, tot mai mulţi români aleg să se adreseze 
clinicilor private.

Afirmaţia este susţinută şi de rezultatele unui re-
cent studiu realizat de IMAS la comanda MedLife. 
Acestea arată că 20% dintre locuitorii oraşelor fac 
apel la serviciile medicale private. Preţurile sunt, 
într-adevăr mai mari decât în sistemul de stat, pent-
ru ale cărui servicii, deşi plătim lunar 5,5% din sala-
riu, mai trebuie să achităm, din dorinţa ministrului 
Sănătăţii şi cu aprobarea Guvernului, diferite sume:

 l 5 lei fiecare vizită la medicul de familie
 l 15 lei pentru vizita pe care acesta o 
acordă la domiciliu
 l 10 lei pentru vizita la specialist
 l 20 lei pentru vizita la specialist în afara 
programului acestuia
 l 20 lei chemarea ambulanţei
 l 10 lei coplata pentru spitalizare

Însă, un studiu despre corupţia din sănătate arată 
că lunar, fiecare român dă 12 lei şpagă la medic. 
O vizită la medicul specialist „nu se face” fără cel 
puţin 50 de lei strecuraţi în buzunarul halatului, iar 
când vine vorba despre câţi bani trebuie să scoată 
asiguratul din buzunar pentru a fi tratat omeneşte 
atunci când se află internat în spital, sumele, dar 
şi curajul cu care acestea sunt cerute de person-
alul medical (de la infirmiere până la medicii-şefi) 
frizează uneori imaginaţia.

Ce îi atrage pe români în clinicile particulare
În proporţie de 45,7%, condiţiile civilizate şi 
curăţenia, 43,1% apreciază atitudinea personalu-
lui medical, 39,2% spun că sunt mulţumiţi de tim-
pul scurt de aşteptare, 34,2% apreciază aparatura 
performantă, 30,1% sunt mulţumiţi de profesiona-
lismul cadrelor medicale, 29,3% sunt satisfăcuţi că 
în clinicile private nu există plăţi informale (nu dau 
şpagă).

Acelaşi studiu arată că cele mai accesate servicii 
în regim privat sunt analizele de laborator, dar şi 
serviciile de oftalmologie, ginecologie şi imagistică 
(RMN, tomografie, radiografie, ecografie). De alt-
fel, 61% dintre persoanele intervievate spun că îşi 
efectuează analizele medicale o dată sau chiar de 
câteva ori pe an. Topul celor mai accesate servicii 
medicale private mai include serviciile de cardiolo-
gie, medicina muncii, dermatologie și gastroenter-
ologie.
Studiul citat a reflectat şi frecvenţa vizitelor efectu-

ate la medic. Astfel, comparativ cu 2010, numărul 
persoanelor care merg la medic doar o dată pe an 
s-a menținut relativ constant, de la 20% anul tre-
cut, la 22,6% anul acesta. Pe de altă parte, numărul 
celor care au declarat că nu merg deloc la medic 
a scăzut semnificativ de la 13% în 2010, la 3% în 
2011. Numărul celor care merg la medic de mai 
multe ori în decursul unui an a crescut cu aproxi-
mativ 15% comparativ cu 2010.

� www.doctorionline.ro

Ce este hipnoza? Hipnoza este o metodă 
psihoterapeutică, în cadrul căreia hipnotera-
peutul, îi sugerează pacientului, să mani-

feste schimbări în senzaţii, percepţii, gânduri, sau 
comportament.
Abilitatea unei persoane de a avea sugestii hipno-
tice poate fi inhibată, împiedicată de frici sau griji, 
ce apar în urma unor păreri preconcepute, greşite, 
despre ceea ce se numeşte, hipnoză clinică. Per-
soanele care sunt hipnotizate nu îşi pierd controlul 
asupra propriului comportament, ei rămân conştienţi 
de cine sunt şi unde sunt şi în afara cazului în care 
amnezia a fost sugerată, ei îşi amintesc ceea ce a 
reieşit în urma hipnozei.
Tranşa hipnotică este o stare asemănătoare celei în 
care urmărim cu atenţie un film sau citim absorbiţi 

o carte. Este o concentrare a atenţiei asupra unui 
anumit lucru, auzind şi văzând ce se petrece în ju-
rul nostru, este o trecere lină de la mintea conştientă 
la mintea inconştientă (rezervorul nostru de emoţii, 
trăiri, soluţii), acea parte a minţii noastre care ne 
permite să rezolvăm probleme, să găsim cheile 
soluţionării. Hipnoza clinică este o procedură, un 
instrument care este folosit în afecţiuni psihosomati-
ce ca: enuresis, astm bronşic, insomnie, tulburări 
menstruale, în tulburările conduitei alimentare gen 
obezitate, în vicii gen fumatul, anorexie, bulimie, în 
tulburări sexuale, în combaterea durerii, în anxietate 
şi depresie.
Ce se întâmplă de fapt? În timpul hipnozei avem 
acces direct la inconştientul nostru. În mod obişnuit, 
ne dăm seama numai de ceea ce se întâmplă în min-

tea noastră conştientă, ne gândim la probleme, ne 
alegem în mod conştient cuvintele sau încercăm să 
ne amintim anumite activităţi ale noastre. Dar, când 
facem aceste lucruri, colaborăm cu mintea noastră 
inconştientă (parte a minţii care se află „sub ceea ce 
gândim”). Atunci când adormim, mintea conştientă 
face loc celei inconştienţe. În hipnoză se întamplă 
ceva asemănător: permitem minţii inconştiente 
să aibă un rol activ şi astfel ajungem mai uşor la 
soluţia problemelor. Putem lucra direct cu mintea 
inconştientă şi astfel hipnoza ne ajută să rezolvăm 
mai uşor problemele din cauza cărora avem 
dificultăţi.
 Psiholog�clinician
� Camelia�Mirică
� www.cabinetpsihologiemiricacamelia.ro

De ce aleg românii serviciile medicale private

Hipnoza pentru cei cu adevărat curioşi
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Avantajele unui Computer Tomograf de 64 
slice-uri faţă de CT-uri-le mai mici.
Nu o dată am fost întrebaţi de ce compu-

terele tomograf utilizate de Hiperdia sunt cele mai 
bune şi oferă cel mai eficace diagnostic faţă de cele 
din alte spitale sau clinici. Răspunsul este simplu: 
fiindcă oferă cea mai bună rezoluţie spaţială faţă de 
majoritatea computerelor tomograf din ţară si din 
oraş, care folosesc doar între 2 şi 16 slice-uri, în 
ciuda celor declarate sau afişate de unii sau alţii. 
Altfel spus, faţă de aparatele care obţin imaginea 
unei singure suprafeţe din ţesutul sau organul su-
pus investigaţiei, la o rotire a  tubului Rontgen (cu 
radiaţii X) în jurul pacientului, cele mai perfor-
mante computere tomograf (CT) obţin până la 64 
de astfel de suprafeţe.
Aşadar spre deosebire de cele mai multe tomo-
grafe folosite în prezent în alte spitalele sau cli-
nici private din România, care captează maximum 
16 cadre ale organelor analizate, dispozitivele de 
ultimă generaţie din clinicile Hiperdia pot capta 
64 de imagini, de patru ori mai multe, ceea ce le 
oferă o acurateţe superioară. În această situaţie este 
firesc ca medicii şi pacienţii  să prefere şi să solicite 
investigaţiile cu tomograful de 64 slice-uri.
Datorită rapidităţii şi a rezoluţiei înalte, compute-
rele tomograf cu 64 de slice-uri înregistrează rezul-
tate superioare pentru orice tip de examinare. Dis-
pozitivul este folosit astfel cu succes în investigaţii 
speciale, pentru obţinerea unor diagnostice clare 
prin: colonoscopia virtuală, endoscopia virtuală, 
bronhoscopia virtuală (identificarea nodulilor 

pulmonari - „Lung Care”), CT fistulografie,  
CT musculo-scheletal, URO CT, Screening 
metastaze, Reconstructii 3D, Infiltraţii ghidate 
CT, Biopsii ghidate CT, precum şi pentru cele-
lalte patologii identificabile prin investigaţiile CT 
curente.
Tehnologiile tomografelor de 64 slice-uri permit in-
clusiv obţinerea de imagini de înaltă rezoluţie ale 
cordului şi ale arterelor coronariene  (Tomogra-
fia computerizată coronariană - CCTA,  Angio 
CT,  CT cardio -z scor calciu, CT atrium stâng), 
într-un timp foarte scurt, de câteva secunde, cu o 
doză de radiaţii redusă cu până la 80 % compara-
tiv cu alte computere tomograf de capacitate mai 
joasa. Acest fapt face ca aceste tomografe să contri-
buie decisiv la stabilirea stării de sănătate în bolile 
cardiovasculare.
Tomografele de 64 slice-uri ale Hiperdia 
funcţionează în clinicile Hiperdia din Braşov, 
Bucureşti şi Cluj-Napoca şi orice pacient poate 
solicita o programare în reţeaua clinicilor Hiperdia 
pentru orice investigaţie, dacă doreşte un grad supe-
rior de performanţă,  sau  să încaseze doze mai mici 
de radiaţii, la cele mai avantajoase preţuri.
Alte avantaje ale Computer - tomografelor din cli-
nicile Hiperdia:
- Durata scurtă de scanare, între 7 şi 12 secunde - 
prima intenţie în patologia traumatică (vizualizează 
cel mai bine leziunile hemoragice acute şi leziunile 
osoase).
- Rezultatele investigaţiilor imagistice realizate în 
clinicile Hiperdia pot fi interpretate de mai mulţi 

medici pentru un diagnostic cât mai exact, prin 
sistemul PACS – RIS, 
- Profesionalismul şi experienţa cadrelor medicale
- Certificarea calităţii conform standardelor ISO 
9001-2008 şi ISO 15189
- Cele mai accesibile tarife şi realizarea serviciilor in-
clusiv în contract cu CAS în limita bugetelor alocate .

Centrul�Medical�Hiperdia
Braşov,�Calea�Bucureşti�25-27

Call-Center:�0268.405.300
E-mail:�brasov@hiperdia.ro,�office@hiperdia.ro

Pentru�un�diagnostic�de�încredere
www.hiperdia.ro

Auzim tot mai des termenul de radiografie 
digitală. Pacienţii caută din ce în ce mai des 
centre de radiologie digitală.

Dar care sunt avantajele acestui tip de diagnostic şi 
de ce ar trebui să alegem radiologia digitală faţă de 
radiologia clasică ?
Principalul avantaj al radiologiei digitale îl constituie 
MICŞORAREA NIVELULUI DE RADIAŢIE CU 
APROXIMATIV 80%  pentru pacient şi operator.
Acest lucru este posibil prin introducerea unor 
invenţii şi inovaţii ale aparaturii clasice de radiolo-
gie. Astfel aparatura de  radiologie digitală a înlo-
cuit filmul clasic de radiologie cu un senzor elec-
tronic conectat la un calculator. Acest senzor este 
mult mai sensibil decât filmul clasic şi necesită un  
timp de expunere la radiaţie mult mai mic decât în 
cazul filmului clasic.
Imaginea obţinută cu ajutorul senzorului digital 

este net superioară radiografiei clasice pe film, 
permiţând stabilirea de către medic a unui diagnos-
tic fără greşeală.
Există de asemenea posibilitatea prelucrării imagi-
nii obţinute cu ajutorul unui soft specializat , printa-
rea pe film a imaginii obţinute cu ajutorul unei 
imprimante de înaltă rezoluţie, salvarea în diferite 
formate (JPEG, TIFF, etc.), expedierea pe email. 
Apelaţi la serviciile centrului de radiologie dentară 
Dental West din str. Hărmanului, nr.116, bl.12 – 
vis-à-vis de  Lidl (fost Plus) la parterul blocului cu 
8 etaje. Tel.0268/539252
Oferim următoarele servicii de radiologie dentară:
- radiografie panoramică digitală
- tomografie computerizată (CT) – necesară la im-
planturi
- radiografie sinusuri şi articulaţie temporo-
mandibulară

- radiografie retroalveolară

Mai multe informaţii şi preţuri aflaţi pe site-ul 
www.radiografiedentara.ro

Radiografia digitală în stomatologie

De ce tomografiile Hiperdia sunt cele mai apreciate?

Partener media
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Ce este cardul „Pentru că Sănătatea 
contează”:?
- Este un card cu care beneficiați de re-

duceri în locațiile partenere listate în Anuarul 
Sănătății, indiferent de specializarea medicală: 
centre medicale, laboratoare de analiză medicală, 
farmacii, cabinete de stomatologie, optică, der-
matologie, diabet-boli nutriție, ortopedie, gine-
cologie, homeopatie, psihologie, medicina mun-
cii, ORL, pediatrie, centre de înfrumusețare, 
centre de relaxare, etc.
- Posesorul cardului are o fișă electronică, ce cu-
prinde informațiile și antecedentele sale medi-
cale. Datele de pe card vor putea fi consultate on-
line, astfel încât orice unitate medicală parteneră 
poate cunoaște în timp real traseul medical al 
pacientului. 
 
Prin intermediul lui:
- posesorul cardului  beneficiază de REDUCERI 
între 5% şi 50% la serviciile prestate de cabine-
tele medicale și centrele de înfrumusețare sau re-
laxare, reduceri menționate în spațiul grafic din 
Anuarul Sănătăţii.

Cum poţi intra în posesia cardului pentru re-
duceri la serviciile de sănătate private „Pentru 
că Sănătatea contează?”

    Solicită cabinetelor medicale partenere sau 
medicului tău de familie formularele de emitere a 
cardurilor, formulare care ulterior vor fi ridicate 
de reprezentanții Anuarului Sănătății. 
     Costul cardului este de 80 Ron/an și se va 
achita de către fiecare beneficiar, ramburs la pri-
mirea acestuia.

Gazeta Medicală
Stimate pacient,
- Cunoști adresa clinicii nou deschise din Brașov?
- Știi de ce servicii de sănătate  poți beneficia luna 
aceasta, economisind cu până la 50%?
- Ai aflat de aparatele performante care fac mult 
mai ușoară și plăcută consultația care până acum 
îți dădea bătăi de cap?
 
Pentru toate acestea și pentru multe alte 
informații utile, am realizat Gazeta Medicală. 
Este o publicație lunară, specializată pe do-
meniul sănătății, distribuită gratuit tuturor 
posesorilor de carduri „Pentru că Sănătatea 
Contează”, partenerilor listați în Anuar și 
medicilor de familie. Prin intermediul aces-
teia: 
- vom informa despre promoțiile și ofertele 
partenerilor noștri 
- vom menţiona noutățile din domeniul medi-

cal (aparatura performantă, eficiența trata-
mentelor nou aduse pe piața noastră, clinici 
moderne, reducerile de care beneficiați lunar, 
etc)
- vom menţiona ofertele de muncă din dome-
niul medical 
- vom publica articole care tratează subiecte 
de interes general sau specific, vis a vis de 
probleme medicale, scrise sau avizate de cei 
din domeniu.

Cercetările recente indică faptul că majori-
tatea afecţiunilor civilizaţiei – boli ale 
sistemului osos, cum ar fi osteoporoza, ale 

sistemului cardiovascular, culminând cu infarctul, 
afecţiuni metabolice, diabet şi mergând până la cel 
mai extins şi agresiv flagel, cancerul – sunt provo-
cate de nivelul scăzut de antioxidanţi şi de nivelul 
ridicat de radicali liberi. Acest dezechilibru este 
produs de poluarea cotidiană, de nivelul ridicat de 
stres şi de alimentaţia necorespunzătoare.
Nivelul de protecţie al organismului în faţa radi-
calilor liberi se poate afla prin măsurarea nivelului 
de antioxidanţi existenţi în corp, cu ajutorul unui 
instrument numit scaner biofotonic. Evaluarea se 
face în doar trei minute, spre deosebire de cele-
lalte metode existente (prin piele, sânge şi retină) şi 

reprezintă o metodă neinvazivă, rapidă şi convena-
bilă pentru a va determina statusul antioxidativ – 
SCS. După ce aflaţi SCS, este momentul sa-l corec-
taţi. Începeţi prin a mânca corect, faceţi exerciţii 
fizice adecvate şi eliminaţi obiceiurile nesănătoase,  
apoi consumaţi suplimentele care pot oferi organis-
mului dvs. o nutriţie antioxidantă complexă.
Folosiţi suplimente certificate, bazate pe ştiinţă, ce 
pot asigura nivele optime de vitamine şi minerale. 
Băutura frumuseţii perfecte - G3- un amestec de li-
pocaroteni şi vitamina C, un suc validat de ştiinţă în 
ceea ce priveşte reintinerirea celulară şi susţinerea 
imunităţii organismului, el este considerat o băutură 
anti-îmbătrinire ce hrăneşte membranele celulare şi 
contribuie şi la formarea colagenului din piele.
Stilul de viaţă actual ne solicită organismul, de 

aceea pentru a putea ţine pasul cu rutina zilnică 
asiguraţi-vă că aveţi soluţii viabile la solicitările 
vieţii de zi cu zi.
Nu lăsaţi garda jos! În acest moment vă putem oferi o 
abordare completă, holistică în ceea ce priveşte starea 
de sănătate, vitalitate şi soluţii anti-îmbătrânire.

Adriana�BLAJ,�Medic�specialist�MF
Competenţă�homeopatie

Terapie�antioxidativă�

Str.�Hărmanului�50�sc.B�et.1�ap.5
tel.:�0268�325�500�mobil:�0745�589�719

email:�ascclinic@gmail.com
www.asc-wellness-clinic.ro

Tine-ţi sănătatea sub control!

AMERICAN DENT -  
Centru stomatologic
Înainte de a pleca în vacanţă, este bine să 

cunoşti eventualele probleme dentare, iar 
cum este la modă să pleci în afara ţării, unde 

costurile sunt exagerat de mari, problemele den-
tare pot strica o vacanţă foarte repede. În plus, 
oferim reducere 15% pentru albiri dentare în se-
zonul de vară. Toată lumea vrea un zambet cât 
mai strălucitor mai ales vara, în vacanţă când 
eşti mai tot timpul pe afară zâmbind.
Consultaţiile sunt gratuite, iar controlul peri-

odic este foarte important. 
Orice leziune dentară tratată corespunzător şi 
din timp, previne problemele ce pot apărea pe 
parcurs şi sunt mai puţin costisitoare şi mai 
puţin traumatizante.

Centru�Stomatologic�American�Dent
Str.�Zizin�79,�Brasov��

Programari:�0268/330.562���
E-Mail:�AmericanDent@hotmail.com
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Cardul „Pentru că sănătatea contează” şi Gazeta Medicală

Toate drepturile asupra publicaţiei aparţin 
S.C. REDUCERI MEDICALE S.R.L. 
Braşov
Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru modificările survenite ulterior.

Reproducerea parţială sau totală a struc-
turii şi a textelor se poate face 
doar cu acordul scris al editorului.

Editor: S.C. REDUCERI  
MEDICALE S.R.L. 

str. Griviţei nr. 90, bl. 12, sc. A, ap. 2; 
 Tel.: 0368/434 172

E-mail: office@anuarul-sanatatii.ro
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Dermatoscopia este o metodă de diagnos-
tic neinvaziv, care afişează o imagine 
amplificată a suprafeţei cutanate exami-

nate, astfel încât permite vizualizarea structurilor 
pielii şi a caracterelor pigmentare. Aceste caractere 
nu pot fi vizualizate cu ochiul liber şi nici cu aju-
torul metodelor clasice de amplificare. 
Dermatoscopia permite o creştere semnificativă 
a ratei diagnosticlui clinic în cazul leziunilor cu-
tanate melanocitare sau non-melanocitare, benigne 
sau maligne, în special în cazul melanomului ma-
lign (MM), astfel încât această metodă poate creşte 
acurateţea diagnosticului cu 10-27%, în funcţie şi 
de experienţa clinicianului.
Pe măsură ce această ramură investigativă a dermato-
logiei s-a dezvoltat, s-au stabilit criterii dermatosco-
pice care ajută la diagnosticarea anumitor tipuri de  
leziuni. 
În cazul nevilor pigmentari, s-au descris 5 tipuri 
de configuraţii (adică de dispunere a pigmentului). 
Aceste configuraţii au o corelaţie cu aspectul histo-
logic şi aduc date despre tipul nevului, dispunerea 
la nivelul structurilor cutanate a pigmentului, despre 
posibilităţile evolutive ale formaţiunii, etc. În plus faţă 
de configuraţiile descrise (globulară, omogenă, radiară 
sau atipică), se mai urmăresc globuli, puncte pigmen-
tare, structuri vasculare, descrierea acestora ca formă, 
mărime, localizare pot aduce date privind posibilitatea 
evoluţiei spre MM a unui nev pigmentar. 
Scopul de bază al dermatoscopiei este de a depista 
cât mai precoce MM, tumoră extrem de agresivă. 
Cel mai adesea, MM prezintă o configuraţie 
dermatoscopică mixtă, cu un amestec de cel puţin 
3 criterii dermatoscopice care coexistă în cadrul 
aceleiaşi leziuni (reticulaţia pigmentară atipică, 
striuri pigmentare neregulate, peteşii şi globule ne-
regulate, structuri ciani-leuco-pigmentare şi macule 
pigmentare neregulate). Pentru diagnosticul MM, 
dermatoscopistul trebuie să caute cu atenţie şi să 

identifice criteriile melanom-specifice, lucru care 
poate fi foarte dificil uneori. În cazul unei minime 
suspiciuni de MM, leziunea se excizează, pentru a 
putea fi diagnosticată histopatologic. 
Dermatoscopia are indicaţie şi în diagnosticul leziu-
nilor cutanate nonmelanocitare, cum ar fi: keratoza 
seboreică, carcinomul bazocelular, dermatofibro-
mul, boala Bowen.
Cheratoza seboreică are criterii dermatoscopice speci-
fice (chisturi miliare, orificii de tip comedogenic, 
margine mâncată de molii, suprafaţa cerebriformă 
sau cu aspect de amprentă digitală), care ne ajută să o 
diagnosticăm foarte uşor. 
Cârcinomul bazocelular poate prezenta şi el configuraţii 
mixte dermatoscopice, altele decât cele descrise la MM 
(macule ciano-pigmentare, arborizaţiile vasculare, glo-
buli bguni, structuri în formă de frunză de arţar).
Hemangioamele se caracterizează dermatoscopic prin des-
crierea de lacune eritro-ciano-pigmentare. Aspectul culorii  
lacunelor indică localizarea hemangiomului la nivel cutanat. 
Uneori se pot descrie zone intens pigmentate, care indică o 
trombozare la nivelul formaţiunii vasculare. 
Să nu uităm însă, că rolul principal al dermatoscopiei 
este depistarea în faza precoce a MM, ştiind cu toţii 

că stadiul incipient de boală (echivalent histologic cu 
grosimea tumorii sub 0.75 mm) poate însemna vin-
decarea pacientului. Putem privi dermatoscopia ca o 
metodă de screening  pentru depistarea MM, mai ales 
pentru persoanele cu risc de a dezvolta aceasta boală 
(antecedente familiale de MM, nevi congenitali, nevi 
pigmentari multipli dobândiţi, pacienţi cu MM în an-
tecedente, persoane cu expunere solară intensă în tre-
cut şi în prezent). Urmărirea nevilor existenţi se poate 
face prin fotografierea cu ajutorul dermatoscopului a 
leziunilor suspecte, stocarea într-o bază de dată şi po-
sibilitatea de comparare cu o altă examinare, după o 
perioadă de timp. 
Sfatul medicului: Urmăriţi-vă cu atenţie leziunile pig-
mentare, aşa zisele „aluniţe” în special după expune-
rea la soare şi cu precădere după vârsta de 40 de ani. 
Orice modificare a leziunilor; schimbarea formei sau a 
dimensiunii, sângerarea acestora sau apariţia unor noi 
leziuni, impune prezenţa imediată la medicul specia-
list. Expunerea la soare se face obligatoriu cu creme 
cu factor de protecţie înalt.

Dr.�Anca�Mihaela�Jian
Medic�primar�dermatovenerologie

Str.�Avram�Iancu�nr.�74,�tel.:�0726.356.235

Pentru că în primul rând Bio înseamnă Viaţă, 
iar un produs certificat Bio este un produs ce 
înglobează ingrediente puse la dispoziţie de 

natură şi nu nişte înlocuitori sintetici ale acestora.

Departe de a fi un trend impus de mişcarea ecologistă 
ori o fiţă de moment, produsele  Bio sunt, dimpotrivă, 
o revenire necesară a naturii în viaţa  noastră de zi 
cu zi, o trezire în ultimul moment din iluzia că vom 
putea vreodată concura darurile pe care ni le-a făcut 
natura cu produsele ivite din laboratoarele unor uce-
nici vrăjitori.
Că aşa este, ne-o arată creşterea anuală  de câteva 
zeci de procente pe care industria produselor Bio 
o cunoaşte în ultimul deceniu. Casele ecologice, 
hainele din bumbac bio, alimentele provenind din 
agricultura  organică, cosmeticele şi produsele de în-
grijire corporală bio, reprezintă adevărata măsură a 
creşterii nivelului de civilizaţie, pentru că a continua 
să vorbim într-una de bolile civilizaţiei reprezintă 

un  non-sens. Civilizaţia nu poate coexista cu obi-
ceiurile de viaţă nesănătoase, cu poluarea mediului 
ca urmare a consumismului exagerat, cu defrişările 
nesăbuite şi veselia cu care sunt distruse habitatele 
naturale în numele turismului de masă, cu lacomia 
pentru acumularea de bunuri şi dezinteresul pen-
tru evoluţie spirituală ce caracterizează în prezent 
omenirea.

Aceste produse pe care azi le considerăm revolutio-
nare, sănătoase sau doar trendy au existat dintotdeauna, 
însă dezvoltarea fără precedent a ştiinţei aplicate în se-
colul ce tocmai s-a încheiat şi orientarea acesteia într-o 
direcţie pur mercantilă, a înlocuit vechile obiceiuri de 
viaţă cu unele noi aproape deloc sănătoase.

Produsele comercializate îndeplinesc criteriile sta-
bilite de câteva din principalele instituţii de certifi-
care europene: ECOCERT, COSMEBIO, BDIH.
În procesul lor de fabricaţie au fost folosite numai 

ingrediente selecţionate cu grijă, mare parte prove-
nind  din agricultura biologică şi, cel mai important, 
din ele sunt în totalitate excluse substanţele suspec-
tate că ar duce la declanşarea unor boli grave cum ar 
fi Allzheimer ori cancerul mamar.

Dacă în zilele noastre se pune accentul pe alimentaţia 
sănătoasă fără conservanţi, coloranţi şi nemodificată 
genetic, faptul  că cca. 60% din ingredientele 
conţinute de produsele cosmetice trec în organism 
odată cu utilizarea acestora ar trebui să crească in-
teresul consumatorilor şi în ceea ce priveşte continu-
tului produselor utilizate pentru îngrijirea tenului şi 
întreţinere corporală.

ECOLOGIC�BIO�SHOP�vă�oferă�o�alternativă�
pentru�o�viaţă�sănătoasă�cu�o�gamă�divesificată�de�
produse�BIO�în�magazinul�situat�pe�str.�Zizinului�

nr.33�,�tel�0268�318�059�
www.ecologicbioshop.ro

De ce BIO ?
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Diagnosticul formaţiunilor tumorale  
cutanate prin dermatoscopie

Aspect dermatoscopic al MM                    Aspect dermatoscopic al Nevului Pigmentar
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Dr. Dumitrescu Daniela , - 20%
Dr. Trâmbiţaşu Alina Oana, -15%
RossiDent - Dr. Claudiu Luigi Rossi, -10%
Dr. Cogălniceanu Daniela, -10%
Medinvest – consultaţie gratuită
Dr. Păltinişanu Paul, -10%
Dental West, -10%
Dr. Barbălată Gloria Cristina, -10%
Dr. Bârsa Andreia, -10%
Sanodent, -10%
Dr. Balint Alina, -30%
Dr. Luchiţa Maria, -10%
Dr. Gălan Mihai, -10%
Dr. Sergiu Bagrin & Dr. Iulia Dobrescu, -20%
Dentalmed, -10%
Dr. Sercel Vadim, -5%
PaulDent, -10%
Dr. Şerban Gheorghe, -10%
Sanident, -10%

Opti Look, - Dr. Lucian Sârbu -10%
Dr. Diana Cormoş, -10%
Elegance Optic, -15%
Biju Optic, -20%
Optiplaza, -15%
Optic Place, -15%
Plusoptic, -15%

Psiholog Mesaroş Mirela, -25%
Psiholog Gherasim Cătălin Marius, 10%
Psiholog Dănuţ Negru, -50%
Clinica Psycholife – Psiholog Camelia Mirică, Gheorghiu Anca,  -5%

Opti Look - Dr. Ingrid Sârbu, -10%
Transilvania Medical, -5%
Dr. Bodean Adana, -30%
Eteris Biona – Dr. Mirela Şerban, -15%

Depilfin, -15%
New Line, -10%
Soriso Beauty & Health, -10%
Giu Style, -15%
Terranova, -5% 

Centrul Medical de Vest, -10%
Hipocrat, -10%
Hiperdia, -15%
Bios Clinical Center, -10%
Spitalul Militar, -10%
Policlinicco, -10%
Ecogli, -20%

Biossan, -10%
Hiperdia -15%

Eteris Biona, -15%
Eludmed, -15%

Dr. Jian Mihaela Anca, -10%

Dr. Tudorache Ioana, -10%
Dr. Coman Dan, -15%
Dr. Marieta Muşetescu, -15%

Asociaţia Medicală PRO – VITA – Dr. Virginia Moţoc, Dr. Mihai Marcel Moţoc -30%

Kinetoterapeut Andrei Gheorghiu, -20%

Dr. Daniela Vasile, -10%
Dr. Bodean Adana, -30%

Dr. Daniela Vasile, -10%

Dacia Plant, -10%
Ecologic Bio Shop, -5% - NOU!

Natur House, -10% - NOU!

Hotel Piatra Mare, -15%

QSCert, -20%

2011

2011

Centre Medicale, Policlinici, Spitale

Laboratoare de analize medicale

2011 Stomatologie

2011 Optică medicală

2011 Psihologie, Psihoterapie

2011 Medicina muncii

2011 Centre de infrumuseţare

2011 Homeopatie

2011 Dermatologie, Dermatocosmetică

2011 Ginecologie

2011 Îngrijiri la domiciliu

2011 Kinetoterapie

2011 Medicină de familie

2011 Fitoterapie

2011 Magazine naturiste, Produse BIO

2011 Nutriţie şi dietetică

2011 Centre de relaxare

2011 Certificare ISO
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Locaţii partenere care oferă reduceri pe baza cardului

C
M
Y
K


