
Programy TV ,,The Doctors" 
i ,,Doktor Oz radzi" 

wykorzystują nasze urządzenia.

Dla wczesnego wykrycia 
zaburzeń błony śluzowej 
jamy ustnej, w tym 
nowotworu.

Nasz gabinet stomatologiczny z dumą 
zapewnia najbardziej zaawansowane standardy 
w opiece medycznej. Zapytaj się nas o badanie 

VELscope Vx.
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VELscope Vx: Dwuminutowe 
badanie, które może ocalić 
Twoje życie
Ile można odnaleźć drobnych ran w jamie ustnej? 
Dziesiątki? Setki? Znacznie więcej? W większości 
przypadków można je zignorować i zostawić 
w spokoju, lecz czasem mogą coś przed nami 
ukrywać.  By to wykryć, korzystamy z systemu 
VELscope Vx Enhanced Oral Assessment.

VELscope Vx pomaga nam: 
• dokładnie ocenić zdrowie Twojej jamy

ustnej;

• upewnić się, że wrażliwsze tkanki Twojej
jamy ustnej są zdrowe;

• ochronić Cię przed chorobami jamy ustnej,
w tym nowotworem.

Badanie trwa tylko dwie minuty, bez żadnego 
płukania, plam czy dyskomfortu.

Zapytaj się nas o badanie VELscope Vx.

Enhanced Oral Assessment

Obserwuj nas na:

CORPORATE SPONSOR

www.velscope.com

Po dalsze informacje zapraszamy na: 

Twoja jama ustna 
może coś przed 
tobą ukrywać...

I właśnie 
z tego powodu 
korzystamy 
z VELscope Vx.
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Aktywne niebieskie światło na potrzeby zdrowia jamy ustnej.

VELscope Vx – dla 
pozytywnej oceny

• Pomaga stomatologom w diagnostyce zaburzeń
błony śluzowej jamy ustnej, w tym raka.

• Przeprowadzono ponad 10 000 000  badań.

• VELscope Vx jest uznany przez Światową
Organizację Zdrowia.

• Jest to najpotężniejsze dostępne narzędzie, które pomaga
odkryć zaburzenia jamy ustnej.

Nowotwór i choroby jamy ustnej 
VELscope Vx pomaga nam wcześnie zidentyfikować chorobę 
jamy ustnej, wpływając na to, że jest ona łatwo uleczalna.

Jedną z najważniejszych misji VELscope jest 
pomoc w znalezieniu miejsca, które może być 
źródłem rozwoju nowotworu jamy ustnej.

• Wcześnie wykryty nowotwór jamy ustnej zwiększa
szanse pięcioletniego przeżycia choroby o ok. 83%

• Zbyt późno wykryty – obniża szanse
pięcioletniego przeżycia choroby o ok. 32%

• Tak więc wczesne wykrycie choroby jamy ustnej
jest kluczowe do przeżycia.

VELscope Vx gwarantuje szansę wcześniejszego wykrycia 
choroby jamy ustnej, w tym raka i  stanów przedrakowych.

Czynniki ryzyka
Najczęstszymi przyczynami raka jamy ustnej są palenie i 
żucie tytoniu oraz spożywanie alkoholu. Przez ostatnie 
czterdzieści lat ludzki wirus brodawczaka (w skrócie: HPV), 
znany ze swego wpływu na raka szyjki macicy,  oddziaływał 
na zwiększającą się ilość zachorowań na raka jamy ustnej.

Czemu korzystamy z VELscope Vx? 
• Niebieskie światło pobudzające VELscope

tworzy naturalną fluorescencję tkanek 
miękkich Twojej jamy ustnej.

• Dzięki urządzeniu naturalna fluorescencja
pozwala stomatologom  dostrzec objawy
choroby niewidoczne gołym okiem.

• VELscope Vx pomaga odkryć choroby
jamy ustnej, ZANIM będą one
rozpoznawalne pod  białym światłem.

„Włączenie VELscope do naszego protokołu 
diagnostycznego było niezwykle przydatne 
i zaowocowało wykryciem niebezpiecznych 
zmian, które wcześniej nie były widoczne”.

– Edmond L. Truelove –
doktor i chirurg
stomatologii, dziekan
i profesor Wydziału
Stomatologii w University
of Washington.

„Uważam, że VELscope jest bezcennym�
narzędziem do wykrywania nowotoru 
jamy ustnej. Moi pacjenci wyrazili 
ogromne zadowolenie wobec tej 
metody diagnostycznej. Moim 
zdaniem, ta technologia 
w krótkim czasie stanie 
się częścią standardu 
opieki zdrowotnej”. 

–  Tony Hewlett –
stomatolog ze Standwood
(stan Waszyngton).

„Dentyści ratują życie? ��
��Teraz jest to możliwe dzięki 

opatentowaniu VELscope. Każdy 
gabinet stomatologiczny powinien 
mieć to urządzenie”. 

– Ken Neuman -
stomatolog, członek
Academy of General
Dentistry,  American
College of Dentists.

Badanie VELscope Vx jest: 
szybkie, bezbolesne i skuteczne.

Zdjęcia wykonane dzięki uprzejmości dr Samsona Ng. 
Objawy choroby jamy ustnej stają się bardzo 

widoczne pod VELscope Vx.

LED 0253 RevA

LED_Dental_VELscope_Vx_Patient_Brochure_090210_v15.indd   2 12/29/10   9:10 PM




