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ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН
ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК (HIFU)
ХИРУРГИЯТА
БЕЗ СКАЛПЕЛ НА 21 ВЕК

“В бъдеще нито един хирург няма да желае да използва скалпел, за да
оперира своите пациенти ..., нито пациентите ще приемат да бъдат оперирани чрез разрези. Бъдещето е на ХАЙФУ - терапията!”
проф. Тимоти Джеймс Мейсън
ноември 2011, Великобритания
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Ултразвуковата аблация е революционен, радикално нов подход при третирането на новообразувания в човешкото тяло (тумори) - както доброкачествени,
така и злокачествени. Методът намира изключително широко приложение и
популярност във водещите световни клинични центрове през последните години.
HIFU (хайфу) е акроним, означаващ в превод от английски език „високоинтензивен фокусиран ултразвук” (High Intensity Focused Ultrasound).
Това е напълно неинвазивна медицинска терапия, при която чрез насочен ултразвуков сигнал и при уникална прецизност се постига аблация (стопяване)
на новообразуванието. Терапията е органосъхраняваща, без конвенционална
хирургична интервенция - без разрези, без кръвозагуба, с минимален риск от
инфекции и липса на оперативен стрес.

Екстракорпорална, 100%
неинвазивна терапия - няма
белези, няма риск от кръвозагуба, с минимален риск от
инфекции

Минимален престой в терапевтичното отделение

Минимална постоперативна
болка

Органосъхраняваща
терапия

Предимства на
терапията с апарат
Haifu® Model-JC

Нейонизираща и нетоксична
процедура

Няма ограничения от
размера на тумора

Максимална прецизност
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Напълно безвредна за
пациента, лекаря и средата
терапия

ИНДИКАЦИИ ЗА ТЕРАПИЯ С HAIFU® MODEL-JC
ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ
• Маточна фиброза (миома, миомни възли)
• Маточна аденомиоза - фокална форма
• Фиброаденом на млечна жлеза
							

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ

							

• Карцином на панкреас

							

• Първични и вторични чернодробни тумори

							

• Сарком на меки тъкани

							

• Карцином на бъбреци

							
• Злокачествени образования на млечната жлеза
													

HIFU (Хайфу) терапията е подходяща и в комбинация с други, конвенционални методи
за онкологично лечение, както и в случаи, при които хирургичната намеса може да
доведе до усложнения.
• При рецидив на тумора след конвенционална операция.
• При остатъчен тумор след неуспешна операция, който е неподходящ за повторна хирургична
интервенция.
• При пациенти с туморни образования, които не могат да бъдат премахнати чрез стандартна
резекция поради разположението на тумора (близост до жизненоважни органи, важни артерии) и напреднал стадий на туморната формация.
За разлика от познатите онко-те• Като комплементарна терапия при лечение с химиоте- рапии като лъчетерапия и химиорапия и лъчетерапия.
терапия, ултразвуковата аблация
няма кумулативен ефект (натруп• Палиативно лечение при напреднало злокачествено заване) и не е токсична. Тези преболяване.
имущества на HIFU означават,
• При пациенти, чиято напреднала възраст или общо че терапията може да се прилага
здравословно състояние не позволяват да бъде направе- повторно (при нужда), докато не
бъде постигнат желания ефект.
на стандартна хирургична операция.

HAIFU® MODEL-JC В ЦИФРИ
• Лекувани са над 40 000 пациенти в света с доброкачествени и злокачествени заболявания.
От тях 10 000 пациентки с маточни фиброми (миома, миомни възли) - със запазване на матката и функциите на ендокринната им сисмета.
• Около 99% от пациентките с маточни фиброми са подходящи за лечение чрез ултразвукова
аблация с терапевтичната система Haifu® Model-JC.
• Средният обем за аблация на маточните фиброми с Haifu® Model-JC е 80% до 90% - най-висок
от всички други форми на аблация, познати до сега;
• 21 см е размерът на най-големия маточен фибром, лекуван с терапевтичните системи на
Haifu® Model-JC.
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HAIFU® Model-JC е първата по рода си и единствена в света терапевтична система за лечение не само на доброкачествени, но и на злокачествени тумори,
получила Европейски сертификат за качество и безопасност „CE Mark“ до сега.
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Сертифициращата фирма - TUV Rheinland®, създадена през 1872 г. в Кьолн,
Германия, вече 140 години е неизменен, светновно признат гарант за качество и
сигурност в областта на високите технологии.

HAIFU® Model-JC притежава собствена компютърна
софтуерна програма за сливане на CT (MRI) образи
с ултразвуковите образи. Това осигурява оптимална
прецизност за лекаря и сигурност и безопасност за
пациента.

Фирмата Chongqing Haifu (HIFU)
Technology Co., Ltd има над 120
световно признати патентa.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Процедурата е неинвазивна (няма разрез),
което минимизира опасността от усложнения.
Пациентът може да се върне към активното си
ежедневие до два-три дни след процедурата.

Терапия с HАIFU® Model-JC

МАКСИМАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ
• Haifu® Model-JC интегрира оптимизирано планиране,
образно ултразвуково насочване на лъча в реално време, като във фокусирания регион мощността може да
достигне до 25,000W/cm2. Това води до повишаване на
температурата (>60OC) във фокуса (BFR) и получаване
на некроза (унищожение) на туморните клетки, без да
се засягат околните тъкани. Ултразвуковото направление, уникално за системата, позволява на лекаря да коригира насочването, позицията и интензитета на ултразвука според наблюдавания образ на таргетната зона в
реално време.
• Таргетната зона, в която трябва да бъдат унищожени
тъканни клетки, може да бъде с размери едва 1,1 mm х
3,3 mm. Прецизната система за линеарно движение (отклонение: ±1 mm) гарантира, че единствено и само тази
зона ще бъде третирана. Системата подсигурява лекаря
с изключително прецизен „невидим скалпел” – ултразвука. Той аблатира туморите и същевременно запазва
здравата тъкан. При повечето злокачествени тумори се
налага да се аблатира и околната здрава тъкан на разстояние 10-15 мм. По този начин се постига сигурно и
пълно аблатиране с радикална резекционна линия на
тумора. Границата между лекувана и нелекувана тъкан
може да бъде с размера едва на 10 клетки.

АВСТРАЛИЯ

СИНГАПУР

ЯПОНИЯ

ЮЖНА КОРЕЯ

РУСИЯ
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ТЕРАПЕВТИЧЕН HIFU® АПАРАТ
SEAPOSTAR® MODEL-CZF
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Неинвазивно лечение чрез използване на високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU) на заболявания на маточната шийка и
външните полови органи на жената. Органосъхраняващ, напълно
безопасен и безвреден метод, който замества прилаганото до сега
хирургично лечение.

ИНДИКАЦИИ (ЗАБОЛЯВАНИЯ):
• Симптоматична ектопия на маточната шийка, т. нар. „раничка“
• Цервицити (възпаление на маточната шийка)
• HPV-инфекция
• Не-неопластични интраепителни лезии на женските външни полови
органи (вулварни дистрофии):
• Lichen sclerosus
• Squamous cell hyperplasia
• Кондиломи на вулвата

ПРЕДИМСТВА ПРЕД СТАНДАРТНИТЕ МЕТОДИ:
• Напълно неинвазивен метод – няма разрези
и други промени на целостта на кожата и лигавицата – високоинтензивният фокусиран ултразвук (HIFU) прониква в дълбочина, а кожата
и лигавицата са напълно запазени
• Органосъхраняваща процедура – самочувствието, женствеността, и качеството на живот не
се променят
• Ефективност – при лечението на горепосоче-

ните заболявания чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук (HIFU) не се наблюдават рецидиви на заболяването.
• Прецизност - HIFU елиминира само туморните
клетки в тялото, без да влияе на околните тъкани и на нормалните функции на организма
• Проследяване на ефекта от лечението в реално време
• Aбсолютно безопасен и безвреден метод

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАРАТА SEAPOSTAR® MODEL-CZF:
• Фокусното разстояние е късо и лесно за мани- • Мониторирането е в реално време
пулиране
• Насочването е неинвазивно и точно
• Методът е подходящ за различни лечебни
цели, защото компонентите са гъвкави и пара- • Използват се оптимизирани клинични протоколи и стандарти за дозиране
метрите са регулируеми

В СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА СЕ ЦИТИРА ПОДОБРЯВАНЕ
НА СИМПТОМИТЕ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ СЪС
SEAPOSTAR® MODEL-CZF!
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СПЕЦИАЛИСТИ-КОНСУЛТАНТИ КЪМ ХАЙФУ-ЦЕНТЪР
„СВЕТА МАРИНА“
Проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.

Проф. д–р Ташко Делийски, д.м.н.

Акушер-гинеколог, онколог. Носител на Почетния
знак на Президента на Р България
за „Особен принос
в развитието на
Българската медицина“; два пъти
удостояван
със
званието „Медик
на годината” на
БЛС; първият сертифициран специалист за
роботизирана хирургия в Източна Европа,
внедрил и развил робот-асистираната хирургия в България; Проф. Горчев е член
на редица престижни професионални организации като Европейската асоциация
по гинекологична онкология (ESGO); Европейска та асоциация по медицинска онкология (ESMO); Eвропейската асоциация
по роботизирана гинекологична хирургия
(SERGS); Френската асоциация по онкологична гинекология (SFOG) и много други.
За изключителния си принос към развитието на Медицински Университет, гр. Плевен
е удостоен със званието „Почетен Ректор“.

Aкушер-гинеколог,
онколог. Ректор
на МУ, гр. Плевен.
Водещ специалист
в СБАЛАГ „Света Марина“. За
приноса си към
развитието на българската медицина е номиниран и
избран за член на
Международния
Биографичен Център (IBC) “TOP 100 HEALTH PROFESSIONALS
2007”, Кеймбридж, Англия, а през 2010 г. е
включен в Енциклопедичната книга „Светила
в Българската медицина”. Удостоен е с грамота и почетен знак за принос в развитието
на УМБАЛ „Г. Странски” – Плевен. Проф. Томов е учредителен член, член на УС, секретар
на Българска Асоциация по миниинвазивна
гинекологична хирургия (БАМИГХ) и член на
УС на Българска Асоциация по онкогинекология (БАОГ). Член е на редица бълтарски
и международни професионални организации като Европейската асоциация по гинекологична онкология (ESGO), Eвропейската
асоциация по роботизирана гинекологична
хирургия (SERGS), Европейската асоциация
за транслуменална хирургия (EATS) и др.

Хирург, онколог.
Началник клиника
по онкологична
хирургия към УМБАЛ „Г.Странски“,
гр. Плевен. Ръководител
на
Университетски
онкологичен център към УМБАЛ,
Плевен. Ръководител катедра към
МУ – Плевен. Зам. Декан на ФЗГ към МУ,
гр. Плевен; Консултант в болница „Токуда“,
гр. София. Консултант в Хайфу-център към
СБАЛАГ „Св. Марина“, Плевен. Проф. Т. Делийски има над 400 публикации в научни
издания в България и чужбина и е член на
21 български и международни научни организации и съюзи, сред които: Европейската асоциация по медицинска онкология
(ЕSMO), Европейската асоциация по онкологична хирургия (ESSO), Балканския съюз
по онкология (B.U.O.N), Международния
колеж по хирургия (ICS).

ЛЕКАРИ, СЕРТИФИЦИРАНИ ЗА РАБОТА С HAIFU® MODEL-JC,
ЕДИНСТВЕНИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Д-р Добромир Димитров, д.м.

Д-р Добринка Гинчева, д.м.

Д-р Тихомир Андреев

Хирург в Клиника по Онкологична хирургия към
Университетска
болница “Д-р Г.
Странски” – Плевен; Асистент в
Медицински Университет-Плевен,
факултети „Медицина” и „Здравни
грижи”-Дисциплина „Специална
хирургия”; Онкохирург и водещ лекар в HIFU
център към СБАЛАГ „Света Марина”- гр. Плевен, сертифициран да работи с терапевтичната система Haifu® Model-JC за лечение с
високоинтензивен фокусиран ултразвук. Има
над 80 научни публикации в специализирани
български и чуждестранни издания. Член на
УС на Международната асоциация по минималноинвазивна и неинвазивна медицина и
други български и международни професионални организации.

Водещ специалист
по акушерство и
гинекология в СБАЛАГ „Света Марина” и HIFU-Центъра
към
болницата.
Сертифициран гинеколог за работа
с терапевтичната
система
HAIFU®
Model-JC и апарата
Seapostar ™ ModelCZF Ultrasound Therapeutic device за лечение
чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук
на заболявания на маточната шийка и вулварни дистрофии. Член на Международната
асоциация по минимално инвазивна и неинвазивна медицина, Български лекарски съюз,
Българската асоциация по онкологична гинекология, Българската асоциация по акушерство и гинекология.

Лекар - специалист
„Образна диагностика” в Университетска болница
„ Д-р Г. Странски”Плевен в отделение „Образна диагностика”; Асистент
в Медицински Университет - Плевен,
катедра „Рентгенология и Радиология”, дисциплина „Образна диагностика”;
Водещ лекар и специалист „Образна диагностика” в HIFU център към СБАЛАГ „Света Марина” - гр. Плевен, сертифициран да работи
с терапевтичната система Haifu® Model-JC
за лечение с високоинтензивен фокусиран
ултразвук. Член на Международната асоциация по минимално инвазивна и неинвазивна
медицина и на редица бълтарски и международни професионални организации.
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HAIFU® MODEL-JC ВЪВ ВОДЕЩИ МЕДИЦИНСКИ ИНСИТУТИ ПО СВЕТА

Русия

Великобритания
Румъния

Германия
Испания
Италия

България

Южна Корея
Япония

Китай
Хонг Конг
Саудитска
Арабия

• България
• Италия
• Испания
• Великобритания
• Германия
• Румъния
• Япония
• Русия
• Южна Корея
• Саудитска Арабия
• Китай
• Хонг Конг

ХАЙФУ - Център „Света Марина”
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - петък: 8:30 - 18:00 часа
КОНТАКТИ:
гр. Плевен, 5800 Западна Индустриална зона,
ул. ”Българска авиация”
GPS координати: N 43.441060; E 24.590130
/1км от бензиностанция Лукойл до КАТ по пътя за с. Опанец/

тел.: 064 90 20 33, факс: 064 90 20 44
или на телефоните на СБАЛАГ „Света Марина”:
тел.: 064 805 666; 064 81 81; 064 800 292
e-mail: hifu@svmarina.com, www.hifubg.com

Разстоянието от ЖП Гара Плевен до ХАЙФУ-Центъра е около 3км.

Хайфу не е „панацея“, но при борбата с определени
тумори - може да е единственото оптимално решение.
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