
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NEFROLÓGIAI-VIZSGÁLAT 

A vesebetegségek kialakulásához sok különböző tényező járulhat, ám sokan nem tudják, hogy 

a betegség akár néma gyilkos is lehet. Éppen ezért rendkívül fontos időben felismerni 

azokat a tüneteket, amelyek vesebetegségre utalhatnak!  

 

Ha bármelyik tünetet észleli magán, akkor gondolhat vesebetegségre! 

 Változás a vizelési szokásokban.   Nehéz vagy fájdalmas vizelés. 

 Véres vizelet.     Habzó vizelet. 

 Dagadás, ödéma megjelenése.   Szédülés, koncentrálási nehézség. 

 Állandó fázás.     Bőrkiütés viszketés. 

 Ammóniás lehelet, fémes szájíz.   Hányinger, hányás. 

 Étvágytalanság.     Légszomj. 

 Hát vagy derék fájdalom. 

 Extrém fáradtság, vérszegénység, általános kimerültség. 

Évvégi kedvezmény mértéke az akciós ajánlatunkból 10 %: 8 490 Ft – 10%, azaz 7 640 Ft 

 

VÉRVÉTELLEL EGYBEKÖTÖTT UROLÓGIAI 

VIZSGÁLATI CSOMAG 
Az urológiai vizsgálat minden esetben a páciens kikérdezésével 

kezdődik, melyet fizikális vizsgálat, ultrahang majd vérvétel 

követ. A vérvétel során a PSA szintet (prosztata tumor 

specifikus antigén) elemzik. Ez az érték jóindulatú 

megnagyobbodás esetén is nagyobb lehet, így mindenképp 

fontos a mérőszám. 
Szakorvos: Dr. Varga Imre 

Évvégi kedvezmény mértéke: 18 900 Ft helyett 12 095 Ft (26% + 10% kedvezmény) 

 

ALVÁSVIZSGÁLAT  

Poliszomnográfiás készülékünk továbbra is 

kedvezményes áron bérelhető! 

A régi, bentalvásos (egy éjszakás) vizsgálat mellett ma 

már otthon is elvégezhető az alvási apnoe felmérése, azaz 

a horkolás-vizsgálat. Saját ágyunkban, megszokott, 

kényelmes körülmények között mérhetünk adatokat, 

mivel minimálisak a zavaró körülmények.  

A mérés kiértékelését a Benyovszky Orvosi Központban 

végezzük. 

Szakorvos: Dr. Vida Zsuzsanna 

Évvégi kedvezmény mértéke: 30 000 Ft helyett 21 000 Ft (30% kedvezmény) 

 

Bejelentkezés telefon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161, 

Bejelentkezés e-mailen: info@orvosikozpont.hu 

mailto:info@orvosikozpont.hu


 

 

HAGYOMÁNYOS KÍNAI GYÓGYÍTÁS   

A hagyományos kínai gyógyászat során a diagnosztika 

mindenekelőtt az érzékszervek útján szerzett ismeretekre és a 

tapasztalatokra épít. Olyan területeket is érint, amilyeneket a nyugati 

orvoslás kevésbé: nyelv-, és a pulzusdiagnosztika, test meridián 

pontjainak a vizsgálata. 

Szakorvos: Zhang JiaHui 

Évvégi kedvezmény mértéke (első alkalom):  

10 000 Ft helyett 4 990 Ft (50% kedvezmény) 

 
NYIROKÖDÉMA TERÁPIA – téli ajánlat 

A nyirok egy nagyon fontos rendszer az egészséges élethez. A nyirokrendszer felelős a 

sejtanyagcsere melléktermékeinek eltávolításáért, az immunrendszer szabályozásában.  

Ahol a nyirok áramlása lelassul, a bőr fakónak tűnik, a méreganyagok pedig koncentrálódnak, 

gyakran ödémás is lesz ez a terület. 

Mivel a csúszós utakon, fájó lábbal nehéz a közlekedés, terapeutánk házhoz megy! Nem kell 

mást tennie, mint időpontot egyeztetni a Benyovszky Orvosi Központ munkatársaival.  

Évvégi kedvezmény mértéke (első alkalom): 10 000 Ft helyett 9 000 Ft (10% kedvezmény) 

 

CELLULIT MASSZÁZS   
Napjainkban nagyon sokan harcolnak a cellulit 

(narancsbőr) megszüntetésével, valamint a súlyfelesleg 

leadásával. A cellulit hátterében leggyakrabban a 

nyirokrendszer elégtelen működése áll, de okozhatják 

öröklött tényezők, mozgáshiány, helytelen 

táplálkozás, nem megfelelő minőségű és mennyiségű 

folyadék fogyasztása, stressz, fogamzásgátló szedése is. 

Évvégi kedvezmény mértéke (első alkalom):  

10 000 Ft helyett 5 990 Ft (40% kedvezmény) 

 

SVÉD – vagy TALP-MASSZÁZS  
Évvégére az emberek túlnyomó többsége elfárad, és 

ilyenkor igazán jólesik a testnek és léleknek egy órás 

masszázs. 

A svédmasszázs egy igen kedvelt masszázsfajta 

hazánkban, de Európa szerte is. Rendkívül hatásosan 

alkalmazható az izomzat rengenerálódásában, melyet 

a svédmasszázs teljesen kipihentté tesz, oldva az 

izom minden merevségét, görcsös pontjait, csomóit 

(ún. fybromialgiás csomók), így az izomerő 

megnövekszik. 

Évvégi kedvezmény mértéke (első alkalom): 7 500 Ft helyett 4 500 Ft (40% kedvezmény) 

 

 

 

Bejelentkezés telefon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161, 

Bejelentkezés e-mailen: info@orvosikozpont.hu 

cím: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 10.   
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