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LUX MED Diagnostyka
jest częścią Grupy LUX MED

lidera rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i członka Bupa – czołowej 
międzynarodowej grupy działającej w opiece zdrowotnej, obsługującej 27 mln 
Klientów w ponad 190 krajach. 

LUX MED Diagnostyka to jeden z największych usługodawców diagnostyki 
obrazowej w Polsce. Świadczymy wysokiej jakości usługi medyczne w zakresie: 
rezonansu magne tycznego, tomografii komputerowej, mammografii, USG, RTG 
oraz w ramach teleradiologii. 

By zapewnić najwyższe standardy obsługi i najlepszą diagnostykę, regularnie 
inwestujemy w szkolenia naszego personelu, w szczególności: lekarzy, techników 
radiologii i pielęgniarek.

Pracujemy na wysokospecjalistycznym sprzęcie renomowanych światowych 
producentów. Uważnie śledzimy nowe rozwiązania technologiczne i jako jedni 
z pierwszych na polskim rynku wdrażamy innowacje diagnostyczne, które pośrednio 
przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości życia naszych Pacjentów.

LUX MED Diagnostyka to doświadczony,

składający się z:

• zapewniających nadzór merytoryczny profesorów 
z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce

• lekarzy radiologów z II stopniem specjalizacji

• pielęgniarek, techników i rehabilitantów

Każdego dnia czerpiemy wiedzę 
z naszych doświadczeń i zmieniamy 

usługi tak, by jeszcze lepiej rozwiązywać 
współczesne problemy medyczne. 

Doświadczony 

zespół

1000-osobowy zespół

Nowa jakość 

w diagnostyce obrazowej

LUX MED Diagnostyka dysponuje nowoczesnym sprzętem 
umożliwiającym wykonanie najbardziej skomplikowanych 
procedur diagnostycznych, zarówno w pracowniach rezonansu 
magnetycznego, jak i tomografii komputerowej. W badaniach 
wykorzystujemy m.in.: 

Rezonans magnetyczny Philips Achieva 1,5T 
– wyjątkowe połączenie technologii SENSE z systemem akwizycji 
danych FreeWave oraz 16-kanałowymi cewkami umożliwia 
wykonanie badań w każdej grupie wiekowej u dzieci oraz badań 
u osób dorosłych. Badania MR z uwzględnieniem ryzyka klinicznego 
oraz przeciwskazań są procedurami bardzo bezpiecznymi, co ma 
szczególne znaczenie w badaniach noworodków, niemowląt 
i małych dzieci.
W pracowni MR przeprowadzamy także badania w sedacji 
i znieczuleniu ogólnym. Wysoki stopień bezpieczeństwa ich 
wykonania gwarantuje nasz najwyższej klasy personel medyczny 
oraz posiadany przez nas wysokiej jakości sprzęt anestezjologiczny. 
Badania przeprowadzane w sedacji lub znieczuleniu wykonywane 
są ze wskazań medycznych, równocześnie zapewniają komfort 
i redukują stres Pacjenta. Z naszego radiologicznego doświadczenia 
wynika, iż procedura taka eliminuje artefakty techniczne 
i optymalizuje jakość diagnostyczną badania, a jednocześnie 
skraca czas jego trwania. 

Rezonans magnetyczny Magnetom Avanto 
– aparat z technologią Tim (Total imaging matrix), która 
koncentruje się na wysoce innowacyjnym systemie RF i cewkach 
matrycowych. Aparat Magnetom Avanto zapewnia wysoką 
jakość obrazów oraz umożliwia aplikacyjną redukcję czasu 
badania. Dzięki temu przekazujemy lekarzom opisującym obrazy 
diagnostyczne stanowiące podstawę do wykonania optymalnych 
opisów spełniających oczekiwania lekarzy klinicystów.

64-rzędowy tomograf komputerowy GE Optima CT660 

– aparat tomografii komputerowej zbudowany w zgodzie 
z najlepszymi na rynku standardami technologicznymi, 
stanowiący kompromis diagnostyczny pomiędzy jakością 
prezentowanych obrazów i minimalizacją dawki promieniowania 
w czasie ekspozycji Pacjenta. Redukcja dawki promieniowania 
ma znakomite znaczenie w badaniach przeprowadzanych u dzieci 
i u dorosłych poddawanych częstym kontrolom diagnostycznym 
podczas procedur leczniczych.
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Rozbudowana sieć placówek

TK

MR

Teleradiologia

Opisywanie badań w ramach teleradiologii
Nasi lekarze pracujący w ramach teleradiologii wykonują zlecenia 
opisów badań przesłanych do naszego systemu teleradiologicznego, 
tzn. badań, które zostały przeprowadzone w pracowniach 
podwykonawców medycznych lub przesłanych do nas w trybie 
konsultacji radiologicznej. To rozwiązanie pozwala wykorzystać 
potencjał diagnostyczny podmiotów medycznych do zaspokajania 
rosnących oczekiwań rynku.

Wykonujemy opisy badań całodobowo, przez siedem dni 
w tygodniu, w trybie planowanym, nocnym, weekendowym, 
świątecznym oraz urlopowym, elastycznie dostosowując 
się do zapotrzebowania naszych Klientów. Jesteśmy w trakcie 
budowania kompetencji zespołów diagnostycznych, które 
umożliwią dedykowane przydzielanie badań do tych radiologów, 
którzy specjalizują się w konkretnych obszarach anatomicznych, 
schorzeniach czy problemach klinicznych. Tym samym skracamy 
i optymalizujemy czas opisu badania i maksymalizujemy jego 
jakość merytoryczną. 

Nasze Centrum Teleradiologii koordynuje zespół ponad 200 
radiologów. Są to lekarze specjaliści interpretujący wszystkie 
badania radiologiczne z zakresu RTG, tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego i mammografii. Usługi teleradiologii 
są świadczone ośrodkom publicznym i niepublicznym oraz 
prywatnym zakładom opieki zdrowotnej. 

Konsultacje radiologiczne
Podczas wykonywania przez technika elektroradiologii badań 
radiologicznych mogą pojawić się wątpliwości dotyczą ce zasto-
sowania właściwego protokołu badania czy podania środka 
kontrastowego. Lekarze radiolodzy LUX MED Diagnostyka w ramach 
współpracy teleradiologicznej oferują całodobowe konsultacje 
radiologiczne w celu prawidłowego wykonania badania.

Portal Pacjenta

• szybki i wygodny dostęp do wyników badań

• możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej 
lekarzowi kierującemu

• dostęp do dokumentacji medycznej z dowolnego miejsca, 
również za pomocą urządzeń mobilnch

Portal Klienta

• szybki i wygodny dostęp do wyników badań dla szpitali 
oraz przychodni lekarskich

• dostęp do wyników badań z dowolnego miejsca, także za 
pośrednictwem urządzeń mobilnych

• zabezpieczenie procesu przetwarzania, przechowywania 
i archiwizacji dokumentów medycznych

Zapewniamy udogodnienia online takie jak:

Wrocław

Poznań

Opole

31 
centrów diagnostycznych

26 
aparatów rezonansu magnetycznego

21 
aparatów tomografii komputerowej

15 
mammobusów

Nowoczesne centrum 

przetwarzania danych

Dane medyczne, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem 
opisów w ramach teleradiologii, są przetwarzane i chronione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

Opisy badań diagnostycznych są podpisywane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym ze znacznikiem czasu, co gwarantuje 
pełną zgodność z przepisami prawa dotyczącymi zasad tworzenia, 
przetwarzania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji medycznej. 
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