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Tratarea sigurã a tumorilor: 
radioterapie inovatoare şi radiooncologie
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MediClin Robert Janker Klinik

Bonn

Clinica de radioterapie şi radiooncologie 

Clinica de radiologie şi neuroradiologie 

Centrul de iradiere de mare precizie 



Tehnologie inovatoare şi serviciu
perfect – pentru cea mai bunã terapie şi 
îngrijire individuală

Clinica MediClin Robert Janker din Bonn este o clinicã foarte 
modernã, echipatã, specializatã în radioterapie şi radiooncologie, 
radiologie intervenţionalã şi diagnosticã. Ca centru pentru
radioterapia de mare precizie stabilim mãsuri la nivel supraregional 
în combaterea cancerului.

Nucleul departamentului nostru de oncologie  Abteilung este repre-
zentat de sistemele de iradiere de mare precizie  Novalis® şi Varian 
Silhouette. Ambele acceleratoare liniare fac posibil un tratament 
foarte sigur, efectiv şi atent al tumorilor.

Cu aceastã tehnologie medicalã inovatoare am extins şi am putut 
ameliora înca o datã opţiunile precedente de tratament din instituţia 
noastrã. Un domeniu special este reprezentat de intervenţiile
„radiochirurgicale“, care pot reprezenta o alternativã efectivã pentru 
operaţia tradiţionalã.

Ce putem trata: 

•	 tumori	cerebrale
• tumori cap-gât
• cancer pulmonar
• cancer la sân
• cancer de prostatã
•	 cancer	intestinal
•	 tumori	la	coloana	ver-
 tebralã şi canalul spinal

•	 tumori	ale	ficatului
• malformaţii vasculare   
 în creier
•	 limfome	/	sarcome
• formãri maligne de   
	 metastaze(metastaze)
• tumori reapãrute  
	 (recidive)

Avantaje ale sistemelor noastre de radioterapie
de mare precizie:

 Mare  precizie:
 Razele pot fi legate cu exactitate astfel încât aproape exclusiv  
 focarul de infecţie este combãtut cu doza doritã.

 Mare  eficienţã:
 Deoarece zona ţintã poate fi strâns delimitatã, 
 este posibilã o dozã mare de iradiere.

 Mare siguranţã:
 Pe baza iradierii exacte pe un volum final definit cu exactitate, 
 radioterapia poate fi menţinutã la un nivel scãzut pentru ţesutul 
 limitrof sãnãtos.

 Tehnologie de poziţionare specialã cu suportul imaginii:
 Sistemele noastre de radiere pot aduce pacientul cu exactitate 
 in poziţia de tratament fiabilã şi care poate fi reprodusã. Baza  
 este o tehnologie specialã şi integratã de manipulare a imaginii.

Novalis®:  Precizie prin controlul pozitiei efectuat in 
mod repetat de computer

O caracteristicã a Novalis® la clinica noastrã este posibilitatea de a 
compara automat şi rapid diferenţe în starea pacientului.  Cu raze 
infraroşii şi Röntgen ne dãm seama de poziţia exactã
a pacientului. Pe baza acestor informaţii putem sã corectãm 
diferenţele de poziţionare în şase direcţii spaţiale.

În plus, datoritã Novalis® avem la dispoziţie iradierea sincronã cu 
respiraţia.  Pe baza tehnologiei integrate Adaptive Gating mişcarea 
internã a tumorii poate fi echilibratã cu ciclul respirator al
pacientului.  Radierea se va face numai când tumoarea se aflã în 
regiunea respectivã.

Varian Silhouette: Precizie prin sistem foarte modern de 
imagini

Acceleratorul liniar Varian Silhouette de la clinica  noastrã este 
echipat cu un sistem suplimentar de imagini conectat la aparatul de 
iradiere; este aşa-numitul „On Board Imager“. Acest sistem extrem 
de modern constã într-o tub Röntgen şi un detector de imagine 
digital. Braţele dirijate automat Röntgenarme poziţioneazã
sistemul şi produc în cel mai scurt timp o imagine digitalã a
volumului regiunii de radiere a pacientului.  Aceastã tehnologie 
permite un control şi mai exact atât al poziţţionãrii pacientului, cât şi 
a tumorii ce urmeazã sã fie radiatã.

Radioterapie ambulatoare şi staţionarã îîn acelaşi sediu

Conceptele de terapie în clinica MediClin Robert Janker sunt 
oferite atât staţionar, cât şi ambulator în colaborare cu MVZ 
MediClin Bonn. Clinica MediClin Robert Janker este prevazutã 
în planul de necesar de paturi din landul Nordrhein-Westfalen. 
Astfel pot desigur şi asiguraţii sã recurgã legal la tratamentele 
noastre.
Pe baza aparaturii moderne din radiologia intervenţionalã şi 
diagnosticã de la clinica noastrã noi oferim pacienţilor oncologi 
un diagnostic rapid, sigur şi o terapie excelentã.


