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Czynniki ryzyka 

bezdzietność 

pierwsza ciąża w późnym wieku (po 30 r.ż.) 

hormonalna terapia zastępcza 

wczesna menstruacja (przed 12 r.ż.) 

późna menopauza (po 55 r.ż.) 

otyłość 

brak ruchu  

spożywanie alkoholu  

obciążenia genetyczne  

występowanie choroby w rodzinie  

Uprzednio przeyty rak  



– W niewielkim stopniu można 
zmniejszyć ryzyko zachorowania na 
raka piersi 
 
– MOŻNA PODJĄĆ DZIAŁANIA NA 
RZECZ  
WCZESNEGO WYKRYCIA 
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WCZEŚNIE zdiagnozowany rak piersi jest w prawie 100% 
WYLECZALNY  



• Przeznaczone do profilaktycznego, samodzielnego badania piersi wykonywanego w 
warunkach domowych przez kobiety 

• Wykrywanie zmian w piersi metodą obrazowania termicznego  

• Innowacyjny w skali świata system automatycznej interpretacji obrazów 
termograficznych oparty na algorytmach sztucznej inteligencji: 

 - wykrywanie asymetrii termicznej i strukturalnej pomiędzy piersiami 

 - porównanie aktualnego badania z historycznymi – analiza trendu 

• Uzupełnienie tradycyjnych badań obrazowych 

• Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych 
 

System BRASTER 



• Termografia to metoda czynnościowego obrazowania funkcji narządu, 

a nie jego anatomii 

• Efekt dermotermiczny 

• Neoangiogeneza 

• System automatycznej interpretacji obrazów termograficznych 

oparty na algorytmach sztucznej inteligencji: 

 - wykrywanie asymetrii termicznej i strukturalnej pomiędzy piersiami 

 - porównanie aktualnego badania z historycznymi – analiza trendu 

 

 

 

System BRASTER – jak różnicuje zmiany 



• Podstawę termografii w medycynie stanowi 
tzw. „efekt dermotermiczny”, polegający na 
obrazowaniu rejestrowanych na 
powierzchni skóry wewnątrznarządowych 
procesów termicznych 

• Nowotwory złośliwe charakteryzują się 
wyższym tempem metabolizmu oraz 
tworzeniem systemu naczyń krwionośnych, 
który zapewnia odpowiedni – zwiększony - 
dopływ krwi umożliwiający rozwój guza 

• W ciekłokrystalicznej termografii 
kontaktowej podejrzane zmiany o 
charakterze złośliwym widoczne są jako 
wyraźne ogniska o podwyższonej 
temperaturze 

 

TERMOGRAFIA KONTAKTOWA  
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System automatycznej interpretacji obrazów termograficznych 
 
System oparty na algorytmach sztucznej inteligencji: 
 - wykrywający asymetrię termiczną i strukturalną pomiędzy 
piersiami 
 - porównujący aktualne badania z historycznymi – analiza trendu 
 
 



• Skuteczność Systemu Braster – 3 badania prospektywne obserwacyjne – rekrutacja 1340 kobiet. 

• W grupie kobiet do 50. r.ż.: 
• Czułość - 81,5% (95%CI: 64,1; 92,6) 

• Swoistość - 87% (95%CI: 79,7; 92,4) 

 

 

 

System BRASTER - skuteczność 

Kobieta, lat 33, lewa pierś 
 
 



 

Urządzenie BRASTER do samodzielnego badania 
piersi w domowym zaciszu 

EKOSYSTEM BRASTER 

Intuicyjna aplikacja, która prowadzi kobietę przez 
badanie 

System 
komputerowej 

interpretacji 
obrazów 

termograficznych 

Zespół wykwalifikowanych 
specjalistów otacza kobietę 

opieką i w razie potrzeby 
udziela niezbędnej pomocy 
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AUTORSKI SYSTEM TELEMEDYCZNY 



BADANIA KLINICZNE – POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ 

BRA/03/2013 (ThermaCRAC) – 736 kobiet włączonych do badania. 

BRA 03/2014 (ThermaRAK) – 318 kobiet włączonych do badania.   

BRA/11/2014 (ThermaALG) – 280 kobiet włączonych do badania.  

BRA/12/2015 (ThermaMED) – 330 kobiet włączonych do badania.  
 
Innomed 2016-2017 - 3000 kobiet włączonych do badania. 
Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne po wprowadzeniu 
urządzenia na rynek. 

Skuteczność urządzenia Braster została potwierdzona w badaniach obserwacyjnych: 

81,
5% 

87% 

Czułość Swoistość 

dla kobiet<50 rż 



System BRASTER w łańcuchu badań profilaktycznych 

Dom 

Samobadanie 
palpacyjne 

Samobadanie 
Systemem Braster 

USG Mammografia 

Klinika 


