
                        A látható egészség!

SDS  infradiagnosztikai  vizsgálat,  egy  olyan kockázat  –  és  fájdalommentes  vizsgálati 
módszer,  amely során az orvos,  mindenféle  beavatkozás és  egészségkárosító sugárzás  
alkalmazása  nélkül kaphat  információt  az  egyes  testrégiókról,  a  teljes  emberi  test 
állapotáról is. Az SDS már 0.001°C hőmérséklet eltérést is észlel, ezáltal messzemenően 
a  legnagyobb  érzékenységű  és  speciális  tulajdonságokkal  rendelkező  készülék,  ami 
lehetővé teheti az egyes elváltozások korai felismerését, illetve az alkalmazott kezelések  
időbeliségét.

Az  eljárás  azon  a  felismerésen  alapul,  hogy  az  emberi  szervezetben 
lejátszódó folyamatok során vagy hő szabadul fel, vagy hő nyelődik el, 
ezért  a  test  minden  pontja  más-más  intenzitású  infravörös  sugárzást 
bocsát  ki.  Ezt  a  hősugárzást  az  SDS  egy  különösen  érzékeny, 
csúcstechnológiájú  infrakamerával  letapogatja,  majd  egy  erre  a  célra 
fejlesztett  szoftver  segítségével  a  számítógép  monitoraira  vetíti.  A 
vizsgálatot végző, erre  speciálisan képzett szakorvosaink a képalkotó 
eljárás segítségével széleskörű információt kaphatnak a sejteken belüli 
anyagcsere folyamatokról és minden olyan rendellenességet és betegség 
típust is detektálhatnak, ami termikus elváltozást vált ki. 

     Mire ajánlják szakorvosaink?
     •  Állapotfelmérésre 
     •  Góckutatásra 

 •  Érrendszeri és keringési problémák feltárására 
                                                                    (kivéve: agy és szív belső vérellátása!) 

          •  Emésztőszervek vizsgálatára 
                                                         •  Urológiai gondok vizsgálatára
                                                         •  Emlő előszűrő vizsgálatára 
                                                         •  Nőgyógyászati vizsgálatokra

          •  Csont- és izomrendszer áttekintésére 
          •  Reumatológiai vizsgálatokra 
          •  Operáció utáni állapotok felmérésére

MKKSZ tagok a tagsági igazolvány feltüntetése mellett az alábbi árakból 10% kedvezménnyel 
vehetik igénybe a vizsgálatot. 
(Vizsgálat ára: 15.000,- Ft* illetőleg diákoknak és nyugdíjasoknak 10.000,- Ft* )
• vizsgálatunk ára magában foglalja a teljes test komplex vizsgálatát, az orvosi konzultációt valamint a  

vizsgálaton      készült képek és a szakorvosi véleményezés nyomtatott formában történő átadását.
•

Vizsgálatunkra az alábbi elérhetőségeken lehet bejelentkezni:
Email: www.somato.hu/jelentkezes    Tel.:  06-20/571-4626
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egészségkárosító  sugárzás  alkalmazása  nélkül  kaphat  információt  az  egyes 
testrégiókról, a teljes emberi test állapotáról is.

Az SDS egy olyan minőségi diagnosztikai rendszer, amely már 0.001°C hőmérsékleti eltérést 
is észlel, amely azért fontos mert az emberi szervezetben lezajlódó esetleges disz illetve kórós 
funkciók kimutatására ezrelékes szenzitivitású hőmérséklet kimutatása elengedhetetlen.  
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•  Góckutatásra
•  Érrendszeri és keringési problémák feltárására 
     (kivéve: agy és szív belső vérellátása!)
•  Emésztőszervek vizsgálatára
•  Urológiai gondok vizsgálatára
•  Emlő előszűrő vizsgálatára
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•  Operáció utáni állapotok felmérésére
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Kinek javasolt az SDS vizsgálat?
- olyan panaszmentes személyek részére, akik egészségfelmérő, 

illetve állapotfelmérő céllal fordulnak hozzánk,
- olyan személyek feltérképezésre, akik panaszaik lehetséges okát 

keresik



Referenciák:

Az  SDS  rendszer  legutóbb  egy  világméretű  járvány  idején  tett 
tanúbizonyosságot  megbízhatóságáról;  amikor  is  2009.  április  30-án  az 
Országos  Tisztifőorvosi  Hivatal  felkérésére  az  ÁNTSZ  és  a  Budapest 
Airporttal  szoros  együttműködésben  az  SDS  rendszer  részt  vett,  az  új 
típusú influenzavírus (H1N1) elleni szűrésben, s a Ferihegyi repülőtér 2A 
terminálján közel 800.000 érkező utast ellenőrzött 2009. június 11-ig. 

Továbbá  részt  vettünk az  Európai  Unió által  támogatott  „egészség  egy  
életén át…”  elnevezésű  egészségvédelmi szűrőprogramon.  Ez egy  több 
éves  átfogó szűrőprogram,  évente  több  száz hazai  helyszínnel;  éves 
szinten több  mint  1 500 000  elvégzett  vizsgálattal  és  regisztrált 
eredménnyel. 

Valamint  az  alábbi  cégeknél  végeztünk,  illetve  folyamatosan  végzünk 
átfogó vizsgálatot:

Magyar Honvédség, Mol Nyrt., Főnix-Med Zrt., Tesco, Mediteam 
Zrt.,  Csepeli  Hőerőmű  Kft.,  Tiszai  Vegyi  Kombinát  Nyrt., 
Budapest Bank

Engedélyek:

Az  Európai  Unió  legmagasabb, auditált  minőségbiztosítási  engedélyein 
túl,  Magyarországon  az  Egészségügyi  Minisztérium  Orvostechnikai 
Igazgatósága  által  kibocsátott,  orvos-technikai  eszközként  történő 
alkalmazhatóságának engedélyével is rendelkezik. 
A  készülékkel  folytatott  vizsgálati  módszert  a  Magyar  Tudományos  
Akadémia  Egészségügyi  Tudományos  Tanácsa engedélyezte.  Engedélyezési 
szám: TUKEB 1005/ETT/2003
A készülék  az  Egészségügyi  Minisztérium Egészségügyi  Engedélyezési  és 
Közigazgatási  Hivatal  Orvostechnikai  Igazgatóságán  orvostechnikai 
eszközként került regisztrálásra. Regisztrációs szám: HU/CA01/651/07

SOMATO Orvos-Diagnosztikai Kft.


