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Doctors recommend that you know 
how your breasts look and feel 
normally.
Noticing any changes can lead to the 
earlier detection of breast cancer.

Know your body Breastlight works by shining a 
powerful light throught the breast tissue, so you 
can see inside your breasts. After using Breastlight 
a few times, this internal view will become as 
familiar to you as the look an feel of your breasts 
on the outside.

Spot any changes early Breastligh helps find 
abnormaliies that you cannot otherwise see or feel. 
Potential abnormalities shows as dark spots or 
shadows and should be followed up with a doctor.

Easy and safe use Use it at home in a dakened 
room, as past of your normal breast awareness 
routine. All of the light from Breastlight is visible 
and safe, so you can use it as regularly as you like.

Please remember...

Breastlight should not be seen as a substitue for 
mammogram screening or a replacment for general 
breast awareness - both looking AND feeling.

Breastlight is not intended for use as a diagnostic 
device. It is not capable of detecting all sizes, positions 
and types of breast abnormalities.

If you notice any changes, either when using Breastlight 
or from your usal breast awareness routine, you should 
visit your doctor as soon as possible. It may well 
harmless but your doctor will be able to reassure you.

ينصح اطباء النساء مبراقبة أي 
تغ�ات � أثدائهن عن الوضع 

الطبيعي ما يساعد � الكشف 
املبكر عن سرطان الثدي

طريق  عن   Breastlight جهاز  بعمل  جسمك  ا�  تعر� 
رؤية  من  ميكنك  بشكل  الثدي  أنسجة  ع�  ضوء  إرسال 
طبيعي  هو  ما   �إ التعرف  وبالتا�  الداخلية،  التفاصيل 
تعتنني  بأنك  ثقتك  من  يزيد  الذي  ا�مر  جديد.  أي  ومراقبة 

بجسدك بالطريقة املثلى.

 Breastlight حلظي أي تغ� � وقت مبكر يساعد جهاز
¦ العثور املبكر على التغ¢ات غ¢ الطبيعية التي ال ميكن 
مشاهدتها أو ا¬حساس بها والتي تظهر كبقع مظلمة أو 

كظالل داكنة ما يستدعي مراجعة الطبيب للمتابعة.

من  كجزء  البيت   ¦ إستخدميه  ا�ستخدام  وأمن  سهل 
الروتني ¦ العناية بالثدي، الضوء الصادر من جهاز

Breastlight مرئي وأمن لذا فهو أمن ل·ستخدام بشكل 
منتظم.

من فضلك تذكري ...

ال يجب إعتبار جهاز Breastlight بديًال عن أي أداة أخرى وبالذات 
تقنية املسح التخطيطي للثدي؛ فهذا اجلهاز ال يغني عن هذا 

الفحص الدوري الهام والذي يجب أن تخضع له كل إمرأة.

قادر  غ�  فهو  تشخيصية  كأداة   Breastlight جهاز  يعت¡  ال 
على كشف جميع أحجام و مواقع و أنواع التغ�ات غ� الطبيعية 

للثدي.

إذا الحظت أي تغ� ® الثدي سواًء عن طريق جهاز
يجب  املنز²  الروتيني  الفحص  طريق  عن  أو   Breastlight

مراجعة الطبيب ® أقرب وقت لµطمئنان.


