
צילום גוף ממוחשב, מיפוי ואנליזת שומות אינדיבידואלית

 טכנולוגיה רפואית מהפכנית
לזיהוי מוקדם של סרטן העור

תופעות שחשוב לשים לב אליהן:
שומות שהופיעו לאחרונה.	 
שינויים בצבע, כמו שומה בהירה 	 

יותר, כהה יותר וגוונים חדשים.
שינוי בגודל, עובי או גובה של שומות בולטות. 	 

שינויים בסביבה של השומה, כגון 	 
אדמומיות, דהייה לצבע לבן, נפיחות.

תחושות חריגות, כגון גירוד, גירוי, תחושת גוף זר.	 
שומות מדממות.	 

כיצד תדעו אם אתם חלק 
מקבוצת הסיכון?

אם התשובה שלכם היא “כן” על אחת 
מהשאלות הבאות, צרו קשר!

האם יש לכם עור בהיר ורגיש לשמש?	 
האם יש לכם מספר גדול במיוחד של שומות )נקודות חן(?	 
האם יש לכם שומות מולדות?	 
האם יש לכם שומות חריגות או שומות שעברו שינוי לאחרונה?	 
האם בצעירותכם היתה לכם נטייה להישרף לאחר החשיפה לשמש?	 
האם קיימת היסטוריה של סרטן העור במשפחה שלכם?	 
האם חלית בסרטן העור בעבר?	 
האם אתם חשופים לשמש חזקה באופן תדיר	 

משווק בלעדית ע"י:

לא כל נקודה היא תמימה!
טכנולוגיה רפואית מהפכנית 

לזיהוי מוקדם של סרטן העור
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זיהוי מוקדם -
ההגנה הטובה ביותר נגד סרטן העור

 סרטן העור )מלנומה( ניתן לריפוי אם הוא מזוהה
 בשלב מוקדם. גורמי הסיכון המשמעותיים ביותר,

הם חשיפה חריגה לאור השמש והיסטוריה משפחתית.
הודות לטכנולוגיה רפואית מתקדמת במיוחד, 

אנו מאפשרים לך לעקוב אחר העור שלך 
באמצעות סקירה מיוחדת לגילוי סרטן העור.

יכולת המעקב המדויקת בעולם
בשביל השקט שלך

במונחים של בטיחות ושקט נפשי, היתרונות של מיפוי שומות ממוחשב לגילוי סרטן העור הם ברורים. 
בדיקות שגרתיות ב- FotoFinder מאפשרות מעקב מדויק במיוחד אחר שומות קיימות וחדשות.

 לאחר ביצוע הצילומים, ניתן להשוות אותם לצילומים עדכניים בכל  בדיקה.
גם שינויים קלים יבלטו באופן מיידי ויאפשרו אבחון מוקדם במיוחד.

5 הגימלים
מהם הסימנים שיש לשים לב אליהם בעת בדיקת שומות?

גיאומטריה
שומה לא סימטרית – חלקה האחד אינו שווה לחלקה האחר.

גבול
שומה שגבולה אינו מעוגל, ברור ומוגדר.

גוון
שומה  שצבעה אינו אחיד והיא מורכבת ממספר גוונים כגון: חום, שחור, ורוד ועוד.

גודל
שומה שקוטרה עולה על 5 מ''מ )קוטר של עיפרון(.

גובה
שינוי בגובה השומה או כל שינוי בארבעת הסעיפים הקודמים.

דרמוסקופיה דיגיטלית
מערכת ה- FotoFinder כוללת דרמסקופ דיגיטלי מתקדם, שמאפשר תיעוד דרמוסקופי של שומות 

חשודות. דרמסקופ זה, מפיק תמונות מוגדלות במיוחד של השומות שלכם, המראות באופן ברור 
את מבנה השומה. כך, ניתן לבחון האם השומה חשודה או לא - בצורה המדויקת ביותר.

הבדיקה, מבוצעת ללא כאב כלל והיא מאפשרת לכם לצפות בתהליך האבחון - בזמן אמת, על גבי המסך.

ה”מפה” שיכולה להציל חיים
מיפוי גוף כולל

 מיפוי גוף כולל, מתעד את כל פני השטח של העור לטווח הרחוק.
מערכת ה- FotoFinder משתמשת בטכנולוגיה חדשנית ליצירת מפה של כל 

נקודות החן והשומות שלך )“מפת גוף”(. תוך דקות ספורות מצולם כל הגוף, באופן 
שיטתי - מהראש ועד כף הרגל ומכל הכיוונים. יכולת ייחודית, המאפשרת לנו לבצע 

הערכה מלאה של סימנים חדשים או משתנים - באופן מיידי במהלך הבדיקה.

המידע שלך יישמר חסוי, כמובן.

מיפוי שומות ממוחשב באמצעות FotoFinder מאפשר

בחינה ואנליזה מכף רגל ועד 
ראש - בזמן הקצר ביותר.

בדיקות תקופתיות יצביעו על 
כל שינוי בשלבים מוקדמים.

 סקירה של כל שטח העור 
וכל שומה בנפרד.
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