AKCIÓ A SZÍVINFARKTUS ÉS A
BÉLRÁK ELLEN, S.O.S
ÉLETMENTŐ RENDSZERREL!
Tisztelt Címzett!

SZERETNÉNK ÖNÖKET IS KIVIZSGÁLNI!
Computeres érvizsgálat Arteriográffal, székletvérvizsgálattal, ajándék S.O.S. Életmentő Rendszerrel!
Mint tudja, mindkét betegség igazán csak panaszmentes állapotban észlelve gyógyítható,
éppen ezért van szükség a szűrővizsgálatokra.
Szívesen kiküldjük a vizsgálatot végző szakasszisztenst (vagy szakorvost, esetleg a
szűrőkamionunkat) Önökhöz, és akár ott, a helyszínen is elvégezzük a szűrővizsgálatot.
(Szükséges: ágy, asztal, áram, terem.)
A vizsgálatok negyedóránként, előzetes telefonon egyeztetett bejelentkezés alapján történnek
(06-20/4242-692, 06-30/6956-390, 30/2881-111), e-mail: info@icc.hu, varga.virag@icc.hu

SZŰRŐVIZSGÁLATI CSOMAG: 1 főre
• Computeres érvizsgálat Arteriorgráffal
• Székletvér-vizsgálat
• Vércukor vizsgálat
• Testmagasság mérés
• Testsúlymérés
• Első 500 fő: S.O.S. Életmentő Rendszer ajándék (10000 FT)
• Csontsűrűség vizsgálat akcióban: 3.500 FT
Szűrővizsgálati csomag 2 főtől 10 főig:
• Computeres érvizsgálat Arteriorgráffal
• Székletvér-vizsgálat
• Vércukor vizsgálat
• Testmagasság mérés
• Testsúlymérés
• Első 500 fő: S.O.S. Életmentő Rendszer ajándék (10000 FT)
• Csontsűrűség vizsgálat akcióban: 3.500 FT

19.500 Ft helyett

7.500 Ft
19.500 Ft helyett

5.900 Ft

Szűrővizsgálati csomag 11 főtől 100 főig:

19.500 Ft helyett
•
•
•
•
•
•

Computeres érvizsgálat Arteriorgráffal
Székletvér-vizsgálat
Vércukor vizsgálat
Testmagasság mérés
Testsúlymérés
Csontsűrűség vizsgálat akcióban: 3.500 FT

4.900 Ft

CÉGEKNEK, INTÉZMÉNYNEK, NAGYSZÁMÚ JELENTKEZÉS ESETÉN 101-főtől:
•
•
•
•
•
•

Computeres érvizsgálat Arteriorgráffal
Székletvér-vizsgálat
Vércukor vizsgálat
Testmagasság mérés
Testsúlymérés
Csontsűrűség vizsgálat akcióban: 3.500 FT

3.900 Ft

10 fő felett személygépkocsival bárhova elmegy a szakasszisztensünk és/vagy orvosunk.
30 fő felett szűrőautónkkal bárhová elmegyünk. Parkolóra és áramra van csak szükségünk.
A vizsgálatok nyugalmi, fekvő állapotban történnek. A jobb karra egy mandzsettát teszünk és a
computer végzi a vizsgálatot, amely korrekt véleményt ad az egész test érhálózatáról.
Kimutatja az érelmeszesedést, az érszűkületet, illetve annak mértékét és a hajszálerek
átjárhatóságát, valamint a verőerek rugalmasságát.
A szívinfarktus és az agyvérzés megelőzhető, ha kellő időben észleljük az érelmeszesedést és
fellépünk ellene. A vizsgálat kortól függetlenül mindenkinek javasolt!
Szakmai indok:
„Magyarországon évente 70.000 ember hal meg szívinfarktusban, 8.000 ember bélrákban.
Ennek oka az, hogy a fenti betegségek igazán csak panaszmentes állapotban észlelve
gyógyíthatók.”
ISMERJE MEG VIZSGÁLATAINKAT!
Akár nálunk, akár az Ön munkahelyén (hívásra megyünk!).
Javasoljuk, hogy családtagjaival együtt vegyen részt a szűrővizsgálatokon.
VÁLASZTHATÓ VIZSGÁLATOK MÉG:
Komplex Szakorvosi Szűrővizsgálat, Tumor Marker vizsgálat, Csontsűrűség mérés, Tüdőkapacitás
vizsgálat, Terheléses EKG, 24 órás vérnyomásmérés.

BEJELENTKEZÉS:

info@icc.hu, 06-20/4242-692, 06-30/6956-390, 30/2881-111.

Orvosi kérdések, személyes tanácsadás megbeszélése Dr. Pohl Tibor 30/2881-111, 20/9611-111

