
Gyors szív- és érrendszeri kivizsgálás egy óra alatt a
MeDoc Egészségközpontban

A rohanó életmód, az aktív munkával töltött órák száma, a stressz fokozottan jelen van
az emberek életében. A kevés fizikai terhelés és a már fiatalkorban jelentkező
betegségek gyakorisága miatt is nő a dolgozók körében a szív-és érrendszeri
betegségek előfordulása.
Főleg az alkotó korukban levő férfiak között legtöbb az elhalálozás, melyek több mint a
feléért a szív és érbetegségek felelősek. Meggyőződésünk, hogy a szívbetegek száma
megfelelő prevenciós munkával a felére lenne csökkenthető. Tapasztalatunk szerint az
egyéni megelőzést nagyban hátráltatja, hogy a panaszmentes egyének a kezdődő
tüneteket nem merik komolyan venni , vagy egyáltalán észre sem veszik. Vizsgálati
csomagunkat azoknak is ajánljuk, akik rohanó életmódjuk és a napi stressz miatt
szeretnék megismerni szervezetük állapotát és feltárni a kockázatokat.
Szakorvosaink kezelik azokat a betegeket is, akik már megjelent betegség miatt
fordulnak hozzánk.

Szív- és érrendszeri kontroll csomag:
Vérnyomásmérés, fizikális belgyógyászati vizsgálat,elhízás vizsgálata Nyugalmi EKG (a
szív alapvető működésének vizsgálata) Alsóvégtagi doppler vizsgálat (alsóvégtagi
kezdődő érelmeszesedés kimutatására) Nyaki főütőér és perifériás erek duplex
ultrahang vizsgálat szűkület, falvastagság kimutatására Érfal rugalmasság vizsgálata
arteriográffal Teljes rutin nagylabor vizsgálat (Glükóz, nátrium, kálium, vesefunkciót
jellemző adatok: (karbamid, kreatinin, húgysav), pajzsmirigyhormon (TSH),
összfehérje, albumin, összkoleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, trigliceridek,
májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-
GT), alkalikus foszfatáz, LDH, alfa-amiláz, süllyedés, minőségi vérkép) +
vizeletvizsgálat Terheléses EKG vizsgálat (Kerékpárterhelés a koszorúér betegség
kimutatására. Alkalmas a terhelhetőségi szint felmérésére is) Szívultrahang vizsgálat
(szív, szívizom, szívbillentyűk működése) Szív- és érrendszeri rizikóelemzés
A csomag ára 80.000 Ft./fő

A felsőfokú menedzserszűrést azoknak ajánljuk akik egy igazi teljeskörű kivizsgálást
szeretnének amely csak kb.2 és fél órát vesz igénybe, Budapest központi
részén,várakozási idő nélkül.

Felsőfokú (komplex) menedzserszűrés csomag:
Vérnyomásmérés, fizikális belgyógyászati vizsgálat,elhízás vizsgálata Nyugalmi EKG (a
szív alapvető működésének vizsgálata) Alsóvégtagi doppler vizsgálat (alsóvégtagi
kezdődő érelmeszesedés kimutatására) Nyaki főütőér és perifériás erek duplex
ultrahang vizsgálat szűkület, falvastagság kimutatására Érfal rugalmasság vizsgálata
arteriográffal Teljes rutin nagylabor vizsgálat (Glükóz, nátrium, kálium, vesefunkciót
jellemző adatok: (karbamid, kreatinin, húgysav), pajzsmirigyhormon (TSH),
összfehérje, albumin, összkoleszterin, LDL-koleszterin, HDL-koleszterin, trigliceridek,
májfunkciót jellemző adatok (összes bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-



GT), alkalikus foszfatáz, LDH, alfa-amiláz, süllyedés, minőségi vérkép) +
vizeletvizsgálat Tumor marker vizsgálatok (olyan anyagok vizsgálata a vérben, amelyek
mennyisége általában daganatos betegség esetén emelkedik meg. ( AFP, CEA, CA 15-3,
CA19-9) Férfiaknál PSA-vizsgálat (vérből, prosztata rendellenesség
kimutatására) Terheléses EKG vizsgálat (Kerékpárterhelés a koszorúér betegség
kimutatására. Alkalmas a terhelhetőségi szint felmérésére is) Szívultrahang vizsgálat
(szív, szívizom, szívbillentyűk működése) Hasi ultrahang vizsgálat (a máj, epe, vesék,
méh, petefészek, prosztata… stb. vizsgálatára) Hölgyek részére csontsűrűség mérés
(ultrahangos) Pajzsmirigy ultrahang (pajzsmirigy,nyálmirigyek,lágyrészek) Szív- és
érrendszeri rizikóelemzés
A csomag ára 132.000 Ft./fő

Választható kiegészítő vizsgálatok:
CT- lézer-mammográfia és emlőultrahang + szakorvosi tapintásos vizsgálat csomaghoz
rendelve 31.900,- helyett 27.100,- Ft. Nőgyógyászati vizsgálat ultrahanggal és
rákszűréssel csomaghoz rendelve 19.000,- helyett 16.000,- Ft. Urológiai vizsgálat
urológiai ultrahanggal csomaghoz rendelve 16.000,- helyett 13.600,- Ft Bőrgyógyászati
dermatoszkópos vizsgálat (anyajegyek és egyéb bőreltérések vizsgálata) csomaghoz
rendelve 19.000,- helyett 16.150,- Ft.

Címeink: 1132 Budapest, Visegrádi utca 74 és 1133 Budapest Kárpát u. 7/B.
Bejelentkezés tel.: (06-1) 278-0091; tel. és üzenetrögzítő : (06-1) 278-0092

Fizetési módok készpénzben vagy bankkártyával,nagyobb létszám esetén átutalással. A
kedvezmények nem összevonhatóak.
Üdvözlettel:
Solymosi Antal vezető értékesítő
Mobil: 06 30 201-2435 e-mail: asolymosi@t-online.hu
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