
Zdrowe serce
- zdrowa rodzina

www.zdrowe-serce.pl
Konsultacje z zakresu kardiologii 

oraz kardiologii dziecięcej:
ECHOKARDIOGRAFIA - GE VIVID3

  badania serca i naczyń
HOLTER EKG - SYSTEM OXFORD

  72 godzinna rejestracja
HOLTER CIŚNIENIOWY - SYSTEM ASPEL

  5 dobowa rejestracja

Dokumentacja medyczna w postaci
elektronicznej na nośnikach CD/DVD

Podhalańskie Centrum Kardiologiczne
ul. Wojska Polskiego 14
34-400 Nowy Targ

Rejestracja:
Dorośli - tel. 0-18 266 72 56 (wieczorem)
Dzieci - tel.kom. 0 604 468 992 (wieczorem)

Podhalańskie Centrum Kardiologiczne
ul. Wojska Polskiego 14

34-400 Nowy Targ
www.zdrowe-serce.pl

Rejestracja:
Dorośli - tel. 0-18 266 72 56 (wieczorem)

Dzieci - tel.kom. 0 604 468 992 (wieczorem)

dr Beata Radzymińska-Chruściel
Specjalista pediatra

Specjalista neonatolog
Specjalista kardiolog dziecięcy

dr Paweł Chruściel
Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista kardiolog

Zapraszamy do wpółpracy

Zapraszamy do współpracy z nowo-
czesnym Podhalańskim Centrum Kardio-
logicznym dla Dzieci i Dorosłych 
„Zdrowe Serce”w Nowym Targu.

Oferujemy wieloletnie doświadczenie    
w zakresie diagnostyki i leczenia chorób 
wewnętrznych, w tym głównie chorób 
serca, zarówno u osób dorosłych jak              
i dzieci. Pracownia dysponuje nowoczes-
nym aparatem diagnostycznym, wspo-
magającym pracę lekarza.

Rejestracja:
Dorośli - tel. 0-18 266 72 56 (wieczorem)
Dzieci - tel.kom. 0 604 468 992 (wieczorem)

Podhalańskie
Centrum Kardiologiczne

ul. Wojska Polskiego 14
34-400 Nowy Targ

www.zdrowe-serce.pl

Zapraszamy do specjalistycznego Pod-
halańskiego Centrum Kardiologicznego 
dla Dzieci i Dorosłych Zdrowe Serce      
w Nowym Targu

Oferujemy wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki         
i leczenia chorób wewnętrznych, w tym głównie chorób serca, 
zarówno u osób dorosłych jak i dzieci. Pracownia dysponuje 
nowoczesnym aparatem diagnostycznym, wspomagającym 
prace lekarza.

Echokardiograf VIVID 3 to nowoczesne urządzenie medyczne, 
dzięki któremu lekarz szybko przeprowadza wysokiej jakości 
badania i diagnozy.

Całkowicie cyfrowy, programowalny echokar-
diograf z aplikacjami do badań serca i naczyń 

dorosłych, dzieci i noworodków

Cyfrowe formowanie wiązki ultrasonograficznej

Obrazowanie dwuogniskowe na sondzie 
sektorowej znacznie polepszające

obrazowanie w całym zakresie penetracji

Baza danych pacjentów z zapisem
i odtwarzaniem pojedynczych obrazów

zatrzymanych oraz w ruchu

Eksport obrazów na dyski CD 
i dyskietki 3.5''

Konsultacje z zakresu kardiologii oraz kardiologii 
dziecięcej:
ECHOKARDIOGRAFIA - GE VIVID3
  echokardiograf - badania serca i naczyń 
dorosłych i dzieci
HOLTER EKG - SYSTEM OXFORD
  72 godzinna rejestracja (dorośli i dzieci)
HOLTER CIŚNIENIOWY - SYSTEM ASPEL
  5 dobowa rejestracja (dorośli i dzieci)

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej 
na nośnikach CD/DVD.

HOLTER EKG - (SYSTEM OXFORD)HOLTER CIŚNIENIOWY - (SYSTEM ASPEL)

Holter ciśnieniowy to możliwość cyfrowej kontroli 
ciśnienia tętniczego w okresie nawet do 5 dni! Rejestra-
cja automatyczna ciśnienia to uznany obecnie "złoty 
standard" wykrywania choroby nadciśnieniowej oraz 
oceny skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. 
Nawet biorąc regularnie leki przeciw nadciśnieniowe 
bez tego typu kontroli nigdy nie będziecie państwo 
mieli pewności czy naprawdę skutecznie leczycie 
nadciśnienie. Bez takiego sposobu diagnostyki rozpo-
znanie nadciśnienia może być postawione "na wyrost" 
zmuszając pacjenta do dożywotniego stosowania 
leków, których być może nie potrzebuje.

Holter EKG system Oxford to nowoczesny 
całkowicie cyfrowy sposób rejestracji EKG, 
możliwy do przeprowadzenia w warun-
kach domowych. Pozwala on na prześle-
dzenie pracy serca nawet do 72 godzin w 
rejestracji ciągłej, umożliwiając wykrycie i / 
lub rozpoznanie zaburzeń pracy serca 
niemożliwych do uzyskania w zwykłym 
zapisie EKG. Klasyczne EKG umożliwia 
ocenę pracy serca w czasie najwyżej 60 
sekund - nasz system daje możliwość zapisu 
EKG nawet do 72 godzin, chociaż zwykle 
wystarcza rejestracja 24 godzinna.
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