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Noua generație de terapie ghidată imagistic reprezentată de 
angiograful Philips Azurion 7 intră și în România, în noul bloc operator 

cu două săli hibride, al Spitalului Clinic SANADOR  
 

Bucuresti, 29 septembrie 2017: SANADOR, cel mai mare spital clinic multidisciplinar privat din țară, a 
investit 1 milion de euro în dotarea unui nou bloc operator dotat cu două săli hibride deținând noua 
generație de terapie ghidată imagistic, reprezentată de angiograful Philips Azurion 7 cu 20’’ Flat Detector. 
Angiograful este instalat într-una din cele două săli hibride, având grad de asepsie 3, ceea ce permite 
efectuarea intervențiilor de chirurgie cardiovasculare în aceleași condiții de sterilitate ca în blocul 
operator, combinând tehnicile intervenționale cu cele chirurgicale și reunind ambele echipe de medici, 
cardiologi intervenționiști și chirurgi cardiovasculari. Dotările sălii hibride sporesc confortul medicul și al 
pacientului, reduc timpul operator și perioada de spitalizare. 
 
Lansat în luna februarie a acestui an, echipamentul face parte din aparatura de ultimă generație de 
platformă terapeutica ghidata imagistic, asigurând o reducere a dozei de iradiere cu 50% în domeniul 
cardiologiei și 70% în domeniul vascular și o înaltă calitate a imaginii. Excelența clinică se îmbină cu inovația 
fluxurilor de lucru, generând o eficiență operațională crescută și permițând o vizibilitate excelentă din toate 
unghiurile, cu doze extrem de mici de radiații. 
 
“Dincolo de tehnologia de ultimă generație care permite un act medical de cea mai mare precizie într-un 

timp mai scurt, suntem singurul spital privat din Europa de Sud Est având o sală hibridă cu acest nou tip de 

angiograf Philips Azurion 7, care reduce doza de iradiere și pentru pacient și pentru medic, comparativ cu 

alte angiografe. Datorită calității imaginii și a preciziei cu care se poate desfășura actul intervențional, 

echipamentul deschide noi posibilități de tratament minim-invaziv pacienților care suferă de o gamă 

complexă de afecțiuni, atât din sfera cardiologică, vasculară, cât și cea neurologică sau oncologică. În 

prezent, suntem singurul spital din Europa de Sud-Est dotat cu acest angiograf de ultimă generație, într-o 

sală hibridă” menționează d-na dr. Rodica Niculescu, Șef Departament Cardiologie Intervențională,  Spitalul 

Clinic SANADOR. 

Prin soluțiile de ghidare utilizate, Azurion 7 oferă medicului posibilitatea stabilirii diagnosticului și abordării 

soluțiilor terapeutice minim-invazive de înaltă complexitate în domeniul cardiologiei intervenționale, 

electrofiziologiei, chirurgiei vasculare, neurochirurgiei și oncologiei. Printre afecțiunile evaluate și tratate 

se număra: aritmii maligne (fibrilație atrială, flutter atrial), boli vasculare severe la nivelul sistemului 

circulator cerebral (accidente vasculare cerebrale, malformații arteriovenoase, anevrisme cerebrale), boli 

vasculare cardiace (angină pectorală, infarcte miocardice), valvulopatii (stenoză aortia,regurgitare mitrală), 

suferințe vasculare aortice (anevrism de aortă; disecție de aortă) și arteriopatii periferice. 

Alte grupe de pacienți care pot beneficia de avantajele unui astfel de angiograf ultraperformant sunt 

reprezentate de pacienții cu formațiuni tumorale care se pretează la embolizari și chemoembolizari și cea 

a pacienților cu angiodisplazie, ce necesită embolizări arteriale digestive în vederea opririi hemoragiilor 

digestive. 
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Angiograful Azurion 7 deține toate utilitatile software de ghidare imagistică 3D, capacități care sporesc 

confortul medicului și al pacientului, cresc siguranța procedurii și reduc timpul operator, fie că este vorba 

despre endoproteză de aortă, implantare de valvă cardiacă sau tratament intervențional la nivelul vaselor 

cerebrale.  

Angiograful Azurion 7 conferă o claritate înaltă a imaginii pe parcursul procedurilor vasculare de finețe, 

pentru care nevoia de vizibilitate e maximă, în același timp utilizând doze de iradiere reduse cu circa 50-

70% în funcție de domeniul de utilizare, atât pentru pacient cât și pentru personalul din sală. 

 
 
 
Despre SANADOR: Înființat în anul 2001, SANADOR a cunoscut o dezvoltare continuă, în prezent deținând 
mai multe clinici, laboratoare de analize medicale și cel mai mare spital privat multidisciplinar din țară. 
 
Cu o suprafață totală de 23.000 de mp și o capacitate de 402 de paturi, spitalul SANADOR pune la dispoziția 
pacienților o gamă complexă de specialități medicale și chirurgicale și blocuri operatorii dotate la standarde 
europene. Sălile de operație beneficiază de o tehnologie de ventilație și sterilizare de ultimă generație, cu 
flux laminar si filtre Hepa ce asigură un grad de asepsie 3-4, care face ca infecțiile nozocomiale să fie 
nesemnificative. Secția de Anestezie Terapie Intensivă deține un rol crucial în siguranța actului medical 
chirurgical și este dotată pentru a face față oricărei intervenții chirurgicale. 
 
 
Spitalul SANADOR pune accent pe implementarea tehnicilor chirurgicale cu minimă invazivitate.  
În Spitalul Sanador sunt disponibile atât specialități chirurgicale (inclusiv pediatrice), cât şi specialităţi 
medicale, Cardiologie Intervenţională, Radiologie Intervenţională şi Endoscopie Intervenţională. 
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