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Technológiai innováció megvalósítása a 4 D Ultrahang Kft-nél 
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Beruházásunk megvalósításával a kapacitásaink növelésével, termelékenységünk javításával, olyan 
szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőségünk, melyek Fejér megyében és a Közép-Dunántúli 
Régió magánellátásába egyedülállóak.  
 
A bőrgyógyászat területén FotoFinder Vexia studio nevű mobil melanóma szűrőállomás és képalkotó 
rendszer üzembehelyezésével képesek leszünk sokkal biztosabban diagnosztizálni a jó és a 
rosszindulatú bőrelváltozásokat. A kiértékelő szoftver segítségével pedig folyamatosan nyomon 
követhetőek lesznek az észlelt elváltozások, lehetőséget teremtve a malignitásra gyanús esetek 
azonnali eltávolítására. A pácienseket így mentesíteni tudjuk a sokszor hetekig tartó várakozástól. 
Az endoszkópos urológiai műszerpark, azaz a Cystoscope-Urethroscope szett, Cysto-Urethro 
Fiberscope szett, Uretero Renoscope szett segítségével pedig nem csak bizonyos urológiai 
betegségek pontosabb diagnosztizálására lesz módunk, hanem a járóbeteg ellátás keretein belül 
elvégezhető terápiás eljárásokra is. Ilyen például a hólyag-,ureter kövek eltávolítása, mely a betegek 
fájdalmainak és egyéb panaszainak azonnali orvoslására nyújt megoldást. A merev cystoscoppal 
tájékozódni tudunk a húgyhólyag belső felszínén illetve munkacsatornáján keresztül tudjuk az 
ureteroscopot feljuttatni a húgyvezetékbe, amely által egészen a vesékig lehet vizsgálatokat végezni. 
A már említett beszerzendő flexibilis cystoscope a férfiak számára rendkívül fájdalmas, újabb 
tükrözést teszi gyakorlatilag fájdalmatlanná.  
 
Alkalmazottaink a jövőben a legmodernebb, munkabiztonsági szempontból a legújabb fejlesztésekkel 
ellátott gépeken, kiváló körülmények között dolgozhatnak egy stabil pénzügyi helyzetű komoly 
perspektívákkal rendelkező cégben. Az eszközök beszerzésével és működtetésével pedig a meglévő 
munkahelyek megtartására, sőt a járvány okozta gazdasági helyzetben további növelésükre is 
képesek leszünk.  
 
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.01. 
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02484 
A támogatás mértéke: 70%  
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 7.945.420 Ft vissza nem térítendő európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg 
 
További információ kérhető: 
 
Simsolics Éva gazdasági vezető 
Elérhetőség: simsolics.eva@gmail.com 

 
A 4 D Ultrahang Kft 8000 Székesfehérvár, Huszár utca 2/1 szám alatti telephelyén orvosi 
eszközök beszerzését és üzembehelyezését tervezi gyógyítás és kapacitásnövelés céljából. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 7,95 millió forint vissza nem 

térítendő európai uniós támogatás segítségével. 


