
         

 

Kedvezményes ajánlataink szűrővizsgálatokra 

 

 

ELŐZZE MEG A PROSZTATARÁKOT! – urológiai szakorvosi vizsgálat 
A férfiaknál jelenleg a második leggyakoribb rákos megbetegedési forma, a prosztatarák, 

vagy más néven dülmirigy rosszindulatú elváltozása. Az értelmetlen, idő előtti elhalálozások 

megelőzhetőek rendszeres vizsgálattal! Hazánkban évente ~ 4500 férfi betegszik meg 

prosztatarákkal, és közel 1400-an bele is halnak.  

Szakorvosi vizsgálatunk most kedvezményes áron vehető igénybe! 

Szakorvosaink: Prof. Dr. Répássy Dénes, címzetes egyetemi tanár, Dr. Varga Imre 

holisztikus szakorvos 

Kedvezményes ár: 14.900 Ft  

 

ÖN MELYIKET TAPASZTALJA? - pajzsmirigyvizsgálat 
Állandó fáradtság – Száraz, érdes bőr – Száraz, durva haj, esetleg a szokásosnál nagyobb 

mértékű hajhullás – Rendkívüli érzékenység a hidegre – Erős és rendszertelen menstruáció – 

Gyakran felpuffad arc – Váratlan hízás – Gyakori lehangoltság vagy depresszió – Gyakori 

izomgörcsök, izomfájdalmak és nyomásérzékenység – Alacsonyabb pulzusszám – 

Székrekedés – Meddőség kialakulása – Szellemi lelassulás – Duzzanat a nyak alján, 

közvetlenül az ádámcsutka alatt – Csökkent nemi vágy.  

Kérje teljeskörű pajzsmirigyvizsgálatunkat! 

Szakorvosaink: Dr. Márton Erika, radiológus szakorvos 

Kedvezményes ár: 16.500 Ft  

(az ár tartalmaz: pajzsmirigy és nyaki erek ultrahang vizsgálat + pajzsmirigy-panel 

laborvizsgálat + ajándék egészségkártya) 

 

FÁJDALMAS AZ ÜLÉS? – proktológiai vizsgálat 
Modern világunk egyik legnagyobb problémája a mozgásszegény életmód. Az állandó stressz, 

a folyamatos többletmunka (többnyire ülőmunka), a gyors étkezések, a rosszul 

megválasztott mennyiségű, illetve minőségű (rostszegény) táplálkozás mind-mind negatív 

hatással vannak szervezetünkre. Az egyik leggyakoribb gond a vastagbél mozgásának 

lelassulása, melynek következtében ritkábbá és nehezebbé válik a székletürítés, azaz 

székrekedés alakul ki. A hosszabb ideje fennálló székrekedés pedig aranyeret vagy 

végbélberepedést okozhat. 

Szakorvosunk: Dr. Tiba Imre proktológus szakorvos 

Kedvezményes ár: 19.000 Ft 

 

INGYENES TESZTFELMÉRÉS - alvás vizsgálat 

Alvás nélkül az emberi szervezet roncsolódik, az alváshiány halálhoz is vezethet! A 

kialvatlanság rontja a memóriát, és koncentrálási zavart okoz. Ha olyan munkahelyen 

dolgozik, ahol ez külön is veszélyes lehet, mert pl. megnöveli a baleset veszélyét, akkor ez 

még újabb kockázati tényező. 

Szakorvosunk: Dr. Iller Barbara általános orvos 

Kedvezményes ár: 10 000 Ft  

 

 



 

 

CSONTRITKULÁS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN - kardiológiai vizsgálat      
Azt tudta Ön, hogy a magnéziumhiány migrént, csontritkulást, sztrókot, szívbetegséget és 

egy sor más betegséget okozhat? Napi 100 mg magnézium 7%-kal csökkenti a sztrók, 22%-

kal a szívbetegségek, 12%-kal a 2-es típusú diabétesz és 10%-kal a bármilyen más okból 

bekövetkező halálozás kockázatát. 

Ajánlat tartalma: Kardiológiai és belgyógyászati szakkonzultáció; EKG vizsgálat; 

Vérnyomásmérés; Szívultrahang vizsgálat; Laborvizsgálat (Mg-szint mérés). 

Szakorvosunk: Dr. Menyhárt Orsolya, belgyógyász kardiológus szakorvos 

Kedvezményes ár: 19.900 Ft  

 

VÁLASZON HELYESEN VITAMINT! – laborvizsgálat  
A szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlenül szükségesek az ásványi anyagok 

és a vitaminok. Ebből a szempontból minden korosztály egyforma. A vitaminok és ásványi 

anyagok mennyiségét és összetételét tekintve azonban a különböző életkorokban eltérőek a 

szükségleteink. 

 A vitaminok szedése különösen ajánlott: a téli és a tavaszi hónapokban, étvágytalanság, 

gyengeség, műtétek utáni lábadozás, kimerültség esetén. 

Azonban ahhoz, hogy a megfelelő vitaminpótlást Ön helyesen tudja megválasztani, szükség 

van laborvizsgálatra, amely során kimutatható, hogy szervezetünk melyik ásványi anyaga 

szorul pótlásra. 

Kedvezményes ár: 10.500 Ft  
 

NEM CSAK NŐKNÉL – FÉRFIAKNÁL IS KIALAKULHAT MELLRÁK! - 

ultrahangvizsgálat 
A mellrák kialakulásában számos ok játszhat közre. Ezek közül némelyikre nincs ráhatásunk, 

hiszen genetikailag meghatározottak, míg mások esetében lehetőségünk van arra, hogy 

csökkentsük a kockázatokat. Egy biztos, nagyon sokat tehetünk mi saját magunk is azért, 

hogy a daganat ne fejlődhessen ki, esetleg időben megfelelő gyógyító kezelést kapjunk. 

Ehhez szükség van az emlő rendszeres vizsgálatára – tapintásos módszerrel minimum havonta 

egyszer, félévente ultrahangos, évente pedig mammográfiás vizsgálattal. 

Szakorvosaink: Dr. Márton Erika, radiológus szakorvos 

Kedvezményes ár: 6.500 Ft  
 

Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161 

Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hu 

Vizsgálatok helyszíne: Benyovszky Orvosi Központ,  

Budapest, Benyovszky Móric utca 10. (Nagyvárad tértől 5percre) 
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Családias légkörben, szeretettel várjuk Önt a 

Benyovszky Orvosi Központ szakorvosi rendelésein!
 

 

 

 

 

Alvásvizsgálat, horkolás-ambulancia, 

alvásterápia, otthoni horkolás-vizsgálat 

Belgyógyászat 

Bőr- és nemibeteg ellátás 

Endokrinológia 

Foglalkozás-egészségügy 

Fül-, orr-, gégészet 

Gyermekgyógyászat (belgyógyászat, 

obezitológia, lipidológia) 

Homeopátia 

Kardiológia 

Kínai gyógyászat (akupunktúra, 

akupresszúra, moxa) 

Nefrológia 

Neurológia 

Nőgyógyászat 

Onkológiai tanácsadás 

Orvosi akupunktúra 

Proktológia 

Pszichológia 

Pszichiátria 

Reumatológia - balneoterápia 

Szexuálpszichológia 

Urológia 

 

Komplementer gyógyászat 

Hagyományos kínai gyógyászat (akupresszúra, akupunktúra, fül-akupunktúra) 

Alakformálás, testsúlycsökkentés kínai módszerrel vagy cellulit masszázzsal 

Hagyományos kínai masszázs 

Gyógymasszázs 

Masszázs (gyógy- és frissítő masszázs) 

Mentálhigiéniás terápia 

Mozgásszervi fájdalomcsillapítás kínai módszerrel 

Önismereti- és párkapcsolati terápia 

Talpreflexológia 

Szexuálterápia 

Fitoterápia 

 

Diagnosztikai vizsgálatok 

Ultrahang 

Laborvizsgálat: általános és speciális vérkép- és vizeletvizsgálat, különböző szűrőpanel-

vizsgálatok 

Otthoni horkolás-vizsgálat ApneaLink készülékkel 

 

Soron kívüli beutalással, külső intézményekben: 

Poliszomnográfis-alvásdiagnosztikai szűrés  

Röntgen, Mammográfia, CT, MRI és PET CT vizsgálati lehetőségek  

Általános és plasztikai sebészeti tanácsadás 

 

Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161 
Bejelentkezés e-mailen: info@orvosikozpont.hu 

Vizsgálatok helyszíne: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 10. (Nagyvárad tértől 5 percre) 
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