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15 PERCENKÉNT KERÜLNEK SORRA A PÁCIENSEK, NEM KELL SORBAN ÁLLNI!
Magyarországon évente 70.000 ember hal meg szívinfarktusban, 8000 pedig
gyomor és bélrákban. Az emberi szervezet sajnos csak későn jelez, ezért
váratlanul ér minket a tragédia. Panaszmentes állapotban még időben meg
lehet előzni a bajt, és még időben gyógyítható! Mindenki környezetében
vannak akik sajnos fiatalon vagy „idő előtt elmentek „ ,és sajnos már
nincsenek közöttünk! Még időben ki lehet szűrni ezt mindössze egy 15 perces
fájdalommentes vizsgálattal, hogy lássuk felnőni gyermekeinket, unokáinkat!
Teljes körű orvosi komplex kivizsgálásra is van lehetőség, ez szombati napokon
történik. 3 óra alatt „tetőtől‐talpig”, várakozás és sorban állás nélkül. Három
féle árkategória / 75.000 Ft, 50.000 Ft és 25.000 Ft/
Állandó helyszíneink: Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs, Miskolc,
Zalaegerszeg. Vállalkozóknak, cégeknek teljes mértékben leírható az adóból.
Tumor‐marker vizsgálataink /vérből történő daganat‐szűrés/‐szombati napon
Hölgyeknek: általános tumor gyanús esetekben, mammographia/emlő tumor/,
colorektalis /bél/, nőgyógyászati és kismedencei tumor valamint tüdő tumor
kimutatására‐ egyenként is kérhető
Férfiaknak: általános, prosztata daganat korai észlelése, tüdő tumor és
colorektalis/bél/ tumor kimutatására‐ egyenként is kérhető

2012. ÉVBEN SZERVEZETT AKCIÓT HÍRDETTÜNK A SZÍVINFARKTUS ÉS A
BÉLRÁK ELLEN!
Mindkét betegség igazán csak panaszmentes állapotban észlelve gyógyítható, éppen ezért van
szükség a szűrővizsgálatokra.
Egészségünk tudatos megőrzése mindannyiunk számára az egyik legfontosabb feladat. Az
egészséges életmód, testmozgás, egészséges táplálkozás ellenére is elengedhetetlen, hogy
egészségi állapotunkat bizonyos időközönként ellenőriztessük. A legkorszerűbb képalkotó
diagnosztikai vizsgálatok mindenki számára érthető tájékoztatást nyújtanak.
Szakmai indok: Magyarországon évente 70.000 ember hal meg szívinfarktusban, 8000 ember
bélrákban. Ennek oka az, hogy a fenti betegségek igazán csak panaszmentes állapotban
észlelve gyógyíthatók. Panaszmentes állapotban ezt a két vizsgálatot csak mi végezzük.
Mindkét betegség egy hosszú folyamat utolsó fázisa, csakhogy az emberi szervezet
jelzőrendszere a rákos daganatok és a szívérrendszeri megbetegedések esetén hibásan
működik, vagy későn jelez vagy egyáltalán nem jelez, ezért ér váratlanul minket a tragédia.
A vizsgálat díja Egészségpénztár felé elszámolható! / kivétel: OTP /, valamint üdülési csekket
is elfogadunk.
A vizsgálat helye és ideje:
RÉTSÁG, MŰVELŐDÉSI HÁZ, RÁKÓCZI U. 26
2012. DECEMBER 18. /KEDD/ 8-16.00-IG
Előzetes bejelentkezéseket a 06/30-658-0000 vagy
telefonszámra kérem!

06/30- 62-90-331

A vizsgálatok negyedóránként történnek erről orvosi lelet készül, egy példányt továbbítunk a
háziorvosnak.
Ez egy 15 perces vizsgálat arteriográf készülékkel.
Nem kell sorban állni se várakozni, időpontra bejelentkezés sorrendjében zajlik a vizsgálat.
Az érszűkület kialakulását a következő tényezők nagyban elősegítik: dohányzás, magas
vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, túlsúly, mozgáshiány és mozgásszegény
életmód, folyamatos stressz és kisebb mértékben egyes genetikai faktorok.
Tünetei: erős fejfájás, hányinger, hányás, szédülés, féloldali érzékzavar, érzékkiesés,
beszédzavar, látáskárosodás, pupillatágulás, alvászavar, zsibbadás.
Az érszűkület leggyakoribb oka az érelmeszesedés, melyet az erek falán lerakodó káros,
zsírtartalmú anyagok okoznak. Emiatt az érfalak megvastagodnak, rugalmatlanná válnak és
elmeszesednek. Ez egy hosszantartó folyamat és az idősödés is szerepet játszik benne. Az
érelmeszesedés által okozott érszűkület érintheti az agyat, a szívet, a vesét, a végtagokat. A
érszűkülettől szenvedőknél megnő a szívinfarktus vagy a stroke (szélütés) kockázata. Az
érelmeszesedés a láb verőereiben a leggyakoribb.
Arteriográf: ifj Béres József és Illyés professzor találmánya.

A vizsgálatok nyugalmi fekvő állapotban történnek, a jobb karra egy mandzsettát teszünk és a
computer elkezd dolgozni,amely az egész test érhálózatát átvizsgálja.Kimutatja az
érelmeszesedést az érszűkületet ill. annak mértékét és a hajszálerek árjárhatóságát is.
Az eredményesség érdekében a vizsgálatot megelőző 3 órában ne gyújtson rá, ne fogyasszon
fekete teát ,kávét,colát-koffeint és előző nap bő folyadék bevitele szükséges /szénsavmentes
és legalább másfél liter/.
Megelőzhető az agyvérzés, a szívinfarktus amit ugye a szervezet nem jelez előre és
korosztálytól függetlenül kialakulhat.
Gyomor-és béldaganatszűrés:
Két ok miatt fontos!. Az első az, hogy a béldaganatok legtöbbször igen hosszú idő, akár 10-15
év alatt fejlődnek ki. Tehát sok idő van arra, hogy korai stádiumban, sőt akár még a
daganatfejlődés jóindulatú időszakában észleljük a béldaganatot.
A másik ok, ami a szűrést fontossá teszi, hogy az elég korán felfedezett daganat csaknem
mindig meggyógyítható. Ez a gyógyítás lehet műtéti kezelés, de nagyon gyakran még műtétet
sem igényel.
A két vizsgálat ára 1 főre: 3.500 Ft 7.500 Ft helyett most akcióban!
Csontsűrűség-mérés: 3500 FT
A csonttömeg- méréssel már akkor fel lehet fedezni a közelgő bajt, amikor az még komoly
panaszokat nem okoz.
Figyelmeztető jelek: fokozatosan kialakuló hajlott testtartás, testmagasság csökkenése,
hátfájás, törzsizomzat gyengesége.
Klimax korú hölgyeknek kifejezetten ajánlott!
Ára: 3500 Ft.
Lehetőség van teljes körű kivizsgálásra is, ami szombati napokon történik várakozás
nélkül, állandó helyszíneink: Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs és Miskolc.
A KIVIZSGÁLÁS MENETE ÉS SZEMPONTJAI:
1. Vérvétel (mennyiségi és minőségi vérkép, májfunkciók, cholesterin, triglicerid, vércukor,
pajzsmirigyfunkciók, vércsoport, Rh.) éhgyomorra a helyszínen
2.Vizeletvizsgálat, aznap reggeli első vizeletből
3.Székletvizsgálat, előző három napi székletmintából
4.Onkológiai fogászat (szájüregi rákszűrés), fül-orr-gégészeti vizsgálat
5.Mellkasröntgen-felvétel, a filmet kézbe adjuk
6.Hasi és kismedencei ultrahang-vizsgálat
7.Sebészeti és bőrgyógyászati vizsgálat
8.Urológiai vizsgálat, 50 év felett PSA
9.Belgyógyászati vizsgálat, EKG (12 elvezetéses, nyugalmi)
10.Nőgyógyászati vizsgálat, citológia, KK (kolposzkópia)
11.40 év felett, illetve szükség esetén mammographia
12. Komplex szemészeti vizsgálat
13. Arteriográf érvizsgálat
14. S.O.S. Nemzetközi Életmentő Kártya ADATLAP kitöltés (10.000 Ft helyett 0 Ft)
15. Egészségi állapotáról mindenki hivatalos, korrekt szakvéleményt kap, meghatározva a
teendőket, esetleges gyógykezelést
16. Számítógépes nyilvántartás, évenkénti visszahívás
17. Vérvétel, ultrahangvizsgálat és fül-orr-gégészeti vizsgálat után kávét, szendvicset és üdítőt
kínálunk

Opcionális lehetőségek:
Tumor-marker vizsgálat (+ 8.000 Ft/fajta, kedvezménnyel 10.000 Ft helyett)
DNS genetikai vizsgálat Prof. Czeizel Endrével (+ 40.000 Ft)
Szükség szerint előjegyzés további vizsgálatokra
Életmódterv készítése a leletek alapján, személyre szólóan
Infarktus-rizikó számítás az eredmények birtokában
/Tumor-markerek: általános, kismedencei és nőgyógyászati, colorektalis, prosztata, tüdő/
Árak: 75.000 Ft + 0 % áfa/fő - magánszemély
90.000 Ft + 0 % áfa/fő - magánszemély (budapesti helyszínen)
85.000 Ft + 27% áfa/fő - céges (reklámként elszámolható)
110.000 Ft + 27% áfa/fő - céges (budapesti helyszínen)
75.000 Ft + 15.000 Ft + 27% áfa/fő (külföldi magánszemély)
Szűkebb körű szakorvosi szűrésre pedig Debrecenben, Kecskeméten, és Pécsett van
lehetőség. Ár: 50.000 Ft
Ez tartalmazza a következőket:
1. Vérvétel/ mennyiségi és minőségi vérkép, májfunkciók, cholesterin, triglicerid,
vércukor, pajzsmirigy.funkciók, vércsoport, Rh/ éhgyomorral
2. vizelet vizsgálat, aznap reggel hazulról hozott- első vizeletből
3. széklet- vizsgálat, előző 3 napi székletmintából
4. belgyógyászati vizsgálat, EKG /12 elvezetéses, nyugalmi/
5. has és kismedencei ultrahang vizsgálat
6. fül-orr gégészeti vizsgálat /férfiak részére/
7. nőgyógyászati vizsgálat, citológia, KK/kolposzkópia/
8. összefoglaló szakorvosi vélemény, tanácsadás
9. ICC- SOS életmentő rendszer, 24 órás nyilvántartás
10. fényképes adattároló: személyi, egészségi ill. betegségi adatok, gyógyszerérzékenység,
értesítendő személy, TAJ szám, donornyilatkozattal együtt
25.000 Ft-os szűkebb szakorvosi szűrés:
1.vérvétel /mint az 50.000 Ft-os szűrésnél/
2. vizeletvizsgálat
3. belgyógyászati vizsgálat / foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, EKG/
4. ICC-SOS életmentő rendszer, 24 órás nyilvántartás
Csak külön tumor-marker vizsgálat is kérhető akár egyenként akár egyben, hölgyeknek az
5 fajta egyben 50.000 Ft helyett 45.000Ft, férfiaknak pedig 4 fajta 40.000 Ft helyett 35.000 Ft.
Hölgyeknek:
általános tumor gyanús esetekben
emlő tumor kimutatására /mammographia/
colorektalis /bél/ tumor kimutatására
nőgyógyászati és kismedencei tumor kimutatására
tüdő tumor /dohányosok!/ kimutatására
Férfiaknak:
általános tumor gyanús esetekben
prosztata daganat korai észlelése

tüdő tumor kimutatására
colorektalis /bél/ tumor kimutatására
Hölgyeknek az 5 db tumor-marker együtt 45.000 Ft, egyenként pedig 10.000 Ft.
Uraknak együtt a 4 db együtt 35.000 Ft, egyenként pedig 10.000 Ft.
Ha szakorvosi vizsgálathoz kérik pluszban akkor viszont 8.000 Ft/db.
Helyszínek: Győr, Pécs, Budapest, Miskolc, Kecskemét, Zalaegerszeg és Debrecen /szombati
napokon várakozás nélkül/.
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