
      EnteroScan® IBS / IBD (Γαστρεντερικού)

      EnteroScan® Immune (Ανοσοποιητικού)

      EnteroScan® Neuro (Νευρικού)

      EnteroScan® Obesity (Παχυσαρκίας)

      EnteroScan® Candida (Έλεγχος Καντιντίασης)

Η Διαγνωστική Αθηνών είναι εργαστήριο

πιστοποιηµένο µε ISO 9001:2015

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα µια πλήρης 

σειρά εξετάσεων για το εντερικό µικροβίωµα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ

      EnteroScan® Basic (Βασικό) 

Εξετάσεις EnteroScan®

Αποτελεί το πρώτο βήµα, µε προσιτό οικονοµικό κόστος, στον 

έλεγχο του εντερικού µικροβιώµατος.

      EnteroScan® Comprehensive (Πλήρες)

Αποτελεί τον πιο πλήρη και ολοκληρωµένο έλεγχο του εντερικού 

µικροβιώµατος και των λειτουργιών του. Διερευνά και παρέχει 

απαντήσεις σχετικά µε νοσήµατα του γαστρεντερικού, µε 

νοσήµατα που σχετίζονται µε δυσλειτουργίες του 

ανοσοποιητικού, µε νοσήµατα του νευρικού συστήµατος, αλλά 

και µε νοσήµατα όπως η παχυσαρκία και το µεταβολικό 

σύνδροµο.

Επιπλέον, οι εξειδικευµένοι συνδυασµοί εξετάσεων  ®EnteroScan

που έχουµε δηµιουργήσει, αναλύουν το εντερικό µικροβίωµα και 

τις λειτουργίες του και παρέχουν απαντήσεις στη διερεύνηση 

συγκεκριµένων νοσηµάτων που απασχολούν µεγάλο του µέρος 

πληθυσµού:

Η οµάδα των εξετάσεων   περιλαµβάνει ακόµη ®EnteroScan

πολλές εξετάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στοχευµένα 

και να δώσουν απαντήσεις σε πολλά χρόνια προβλήµατα του 

οργανισµού. Τέτοιες εξετάσεις είναι µεταξύ άλλων:

      Έλεγχος Διαρρέοντος Εντέρου (Leaky Gut)

      Ινδικάνη Ούρων

      Πυροσταφυλική Κινάση Μ2 (M2-PK)

      Ζονουλίνη

      EnteroScan® Parasitology (Παρασιτολογικός Έλεγχος)

      EnteroScan® Infections (Έλεγχος Παθογόνων) 

Βρίσκουµε τις αιτίες.
Επιλέγετε τις λύσεις!

Το EnteroScan  πραγµατοποιείται έυκολα και µπορεί να γίνει:®

Πώς γίνεται;

Με ραντεβού στη Διαγνωστική Αθηνών. 

Κλείστε το ραντεβού σας σε πραγµατικό χρόνο και 

αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Με αποστολή του κιτ συλλογής δείγµατος µέσω courier. 

Αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Απευθυνόµενοι στους συνεργάτες µας στην Ελλάδα



Τι είναι το EnteroScan®;

Μην αγνοείτε το έντερό σας! 

Στρες, κακή διατροφή, καθιστική ζωή, αλλεργίες, χρόνια νοσήµατα, 

αυτοάνοσα: Λέξεις που υπάρχουν στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο, 

καταστάσεις που µας ταλαιπωρούν, προβλήµατα που µοιάζουν να 

µην έχουν λύση! Και όµως! 

Η Λειτουργική Ιατρική είναι µε το µέρος όποιου θέλει απαντήσεις 

για τα προβλήµατα υγείας που κανείς δεν µπορεί να του δώσει! Και 

οι απαντήσεις φαίνεται πως βρίσκονται στο εντερικό µικροβίωµα ή 

αλλιώς εντερική χλωρίδα.

®Το EnteroScan  της Διαγνωστικής Αθηνών αποτελεί µια οµάδα 

εξειδικευµένων εργαστηριακών εξετάσεων που αναλύουν το 

εντερικό µικροβίωµα και τις λειτουργίες του µε εύκολο, ανώδυνο, 

µη-επεµβατικό τρόπο. 

®Ο έλεγχος του εντερικού µικροβιώµατος µε το EnteroScan  

επιτρέπει τον έλεγχο των αποκλίσεών του, βοηθάει στη διάγνωση, 

στην επιβεβαίωση ή στον αποκλεισµό πολλών παθολογικών 

καταστάσεων και ρίχνει φως στην αιτιολογία και την παθογένεια 

χρόνιων νοσηµάτων που µας ταλαιπωρούν ώστε να κατευθύνει τη 

θεραπεία τους.

®Με το EnteroScan  µπορούµε να ανακαλύψουµε τις πραγµατικές 

αιτίες των προβληµάτων που σας απασχολούν και να δώσουµε 
®οριστική λύση! Ο έλεγχος EnteroScan  απευθύνεται σε 

ανθρώπους που:

      Αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα υγείας

      Αναζητούν την βέλτιστη υγεία µε φυσικούς τρόπους

      Θέλουν να προλάβουν την εµφάνιση νοσηµάτων του σύγχρονου

      τρόπου ζωής 

Τι γίνεται µετά το EnteroScan®;
Τα αποτελέσµατα του  αναλύονται από τους ειδικά ®EnteroScan

εκπαιδευµένους συνεργάτες µας και αποτελούν τη βάση της 

εξατοµικευµένης Μικροβιωµατικής Θεραπείας. Η φυσική 

αναζωογόνηση και η επιστροφή στην κανονικότητα του εντερικού 

σας µικροβιώµατος γίνεται µε στοχευµένες παρεµβάσεις στη 

διατροφή και τη χρήση των κατάλληλων συµπληρωµάτων 

(προβιοτικά / πρεβιοτικά). Αυτή η παρέµβαση αποτελεί το πρώτο 

βήµα για την αιτιολογική αντιµετώπιση πολλών χρόνιων 

προβληµάτων.

Το έντερό σας έχει τις απαντήσεις!Το εντερικό µικροβίωµα είναι θεµέλιο της υγείας του οργανισµού 

µας. Περιέχει 100 τρισεκατοµµύρια µικρόβια, αριθµός 10 φορές 

µεγαλύτερος από το σύνολο των κυττάρων ολόκληρου του 

ανθρώπινου σώµατος. Τα µικρόβια αυτά ασκούν σηµαντική 

µεταβολική, εκκριτική, ρυθµιστική και ανοσολογική 

δραστηριότητα. Το εντερικό µικροβίωµα ελέγχει ή συµµετέχει 

σχεδόν σε όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου 

οργανισµού. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει την επιστηµονική κοινότητα 

να µιλάει για ένα νέο όργανο του ανθρώπινου σώµατος ή - πιο 

σωστά - για ένα ξεχασµένο όργανο, αν θυµηθούµε ότι πρώτος ο 

Ιπποκράτης είχε αναφερθεί στη σηµασία του εντέρου για την 

ανθρώπινη υγεία. Εσείς θα το αγνοήσετε;

Η επιστηµονική έρευνα των τελευταίων 10 χρόνων έχει αποδείξει 

ότι οι διαταραχές του εντερικού µικροβιώµατος (δυσβίωση) είναι 

υπεύθυνες για την εµφάνιση πολλών χρόνιων νοσηµάτων:

      Παχυσαρκία, µεταβολικό σύνδροµο και λιπώδης διήθηση 

      του ήπατος

      Ρευµατοειδής αρθρίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα

      Σπαστική κολίτιδα (ευερέθιστο έντερο) και άλλα νοσήµατα του

      γαστρεντερικού συστήµατος

      Αυτισµός, νευροεκφυλιστικά και άλλα νοσήµατα του νευρικού

      συστήµατος

Μάθετε τα πάντα για το δικό 

σας µικροβίωµα και 

αντιµετωπίστε τις αιτίες!
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