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BIOMED ȘI CARDIO PRAXIS COMPLETEAZĂ OFERTA PALAS DE SERVICII
MEDICALE PREMIUM
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Oferta de servicii medicale oferite la Palas a fost completată recent cu trei cabinete
specializate şi o farmacie, toate situate în componenta office a ansamblului
multifuncţional.
Biomed este prima farmacie deschisă în complexul urbanistic Palas, situată la
parterul clădirii de birouri United Business Center 1, de pe strada Palat. Biomed
se adresează, în principal, celor care doresc să găsească vindecare în natură,
oferind o gamă variată de preparate naturiste, remedii homeopate şi tratamente
alternative, cu eficacitate, recunoscute de specialiştii de pretutindeni. De asemenea,
şi mămicile vor găsi la Biomed toate produsele necesare lor şi bebeluşilor. În plus,
clienţii vor beneficia de consiliere şi informare de specialitate şi pot comanda prin
telefon reţeta de care au nevoie, pe care o pot ridica de la Biomed chiar în aceeaşi
zi.
Cel mai nou cabinet medical de la Palas este Cardio Praxis, localizată la etajul
întâi în United Business Center 3, care are ca profil diagnosticarea şi tratarea
afecţiunilor aparatului cardiovascular. Cabinetul este supraspecializat în cardiologie
intervenţională, ecocardiografie transtoracică şi transesofagiană, ecocardiografie
tridimensională live, ecografie Doppler arterial şi venos, precum şi tratament minim
invaziv al afecţiunilor venoase (flebologie). Programul de lucru este de luni până
vineri, în intervalul orar 13:00-19:00.
Serviciile sunt asigurate de doi medici primari cardiologi, cu pregătire multiplă în
mari spitale de profil din vestul Europei, cu participări frecvente la congrese şi
cursuri în domeniu. La Palas, Cardio Praxis îşi propune să introducă, în premieră
în România, ecocardiografia tridimensională live (3D/4D), o metodă de explorare
completă şi precisă a structurii şi funcţiei cardiace, cu impact important asupra
alegerii metodei de tratament şi a evaluării rezultatelor. De asemenea, specialiştii
Cardio Praxis vor implementa cea mai nouă metodă de tratament prin cateter a
insuficienţei venoase cronice şi a varicelor (VNUS Closure Fast), un procedeu
performant, mai puţin traumatizant, nedureroas, care nu necesită anestezie
generală, iar rezultatul este instantaneu. Pacientul îşi poate relua activitatea imediat
după procedură.
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Tot la etajul întâi din clădirea United Business Center 3 mai funcţionează o
clinică de medicină dentară şi un centru medical de obstretică şi
ginecologie. Componenta office a ansamblului Palas găzduieşte şi Centrul
Medical Arcadia, la parterul United Business Center 2.
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