Unikátna diagnostická vyšetrovacia metóda v Topoľčanoch
Bez odberu jedinej kvapky krvi a bezbolestne dokáže prístroj ANESA počas šiestich minút zistiť váš kompletný
zdravotný stav. Na Slovensku sú iba dva takéto prístroje, pričom jeden z nich sa nachádza v Topoľčanoch. O tomto
spôsobe diagnostiky sme sa rozprávali s MUDr. Petrom Lovrantom.
V čom je vyšetrovacia metóda, ktorú používate
výnimočná?
- Táto technológia bola vyvíjaná od osemdesiatych
rokov minulého storočia v rámci ruského vojenského
a kozmického výskumu, pretože potrebovali neinvazívnu metódu vyšetrenia. Prístroj je konštruovaný na
báze kvantovej fyziky a po priložení 5 mikroprocesorov
zistí 131 parametrov organizmu pacienta.
Ako prebieha samotné vyšetrenie?
-Vyšetrenie je úplne jednoduché. Nasadí sa päť mikroprocesorov na päť biologicky aktívnych bodov, ktoré sú
v miestach vetvenia najväčších artérií. Teda vonkajšia a
vnútorná karotída, plexus brachialis a vetvenie aorty na
dve femorálne tepny. Inak povedané, dva mikroprocesory prídu na krk, dva sa dávajú do podpazušia a jeden
si pacient drží v pupku. Šesť minúť sa zberajú údaje,
ktoré idú cez prístroj do počítača, ktorý spracuje hodnoty. Polovica parametrov – hematologické, biochemické... sa určujú na základe absorbčnej spektrometrie
nepriehľadných telies. Druhá polovica parametrov –
vitálna kapacita pľúc, prietoky krvi jednotlivými orgánmi... tie sa počítajú na základe termodynamických
rovníc. Pacienta odvážime, zmeriame mu pulz, zadá

sa vek a frekvencia dýchania. Na základe týchto údajov si počítač vypočíta rýchlosť metabolizmu pacienta.
Zároveň si prístroj odmeria atmosférický tlak, ktorý
ovplyvňuje rozpustnosti jednotlivých látok v krvi.
Po šetrení nasleduje konzultácia nameraných výsledkov so samotným pacientom.
Čo dokážete zistiť samotným vyšetrením?
- Od krvného obrazu, stavu imunity jednotlivých
orgánov tela, hormónov, stavu kardiovaskulárneho

systému až po prípadné onkologické ochorenia. Je toho samozrejme
oveľa viac, ale podstatné je to, že sa
dozviete aktuálny stav vášho organizmu, na základe čoho vás viem
nasmerovať na správneho odborníka, ktorý môže váš problém začať
riešiť.

Ambulancia sa nachádza v tejto budove na námestí, 2. poschodie.
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