
 
 

 

Kedvezményes ajánlataink szűrővizsgálatokra 
 
 
 
SZEMÉSZETI  VIZSGÁLAT 
Tudta, hogy a környezetünkből érkező információk      
csaknem 90 %-át a szemünkön keresztül kapjuk?       
Ezért a rendszeres, évenkénti szemészeti kontroll      
vizsgálaton panasz nélkül, tünetmentesség esetén     
is javasolt részt venni. Látásromlás esetén      
mindenképpen szükséges szemész szakorvos    
felkeresése. 
Ajánlat tartalma : általános szemészeti vizsgálat,      
szükség esetén pupilla tágítás 
Szakorvosaink : Dr. Zólyomi Tímea, Dr. Tóth       
Georgina Zsófia 
Vizsgálati díj : 20 000Ft - Kedvezményes ár :    15 000Ft  
  
 
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI VIZSGÁLAT  
A nátha az orr nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedése, melyet több         
mint kétszáz különböző vírusféleség okozhat. A házi praktikák alkalmazása         
esetén sem múló tünetek fennállásakor érdemes szakorvoshoz fordulni, hogy         
mielőbb kiderüljön mivel állunk szemben. Ehhez nyújt segítséget        
fül-orr-gégészeti szakrendelésünk. 
Ajánlat tartalma : Fül-orr-gégészeti szakorvosi konzultáció és vizsgálat 
Szakorvosunk : Dr. Kovács Viktória 
Vizsgálati díj : 25 000Ft - Kedvezményes ár : 20 000Ft 
 
 
ULTRAHANG VIZSGÁLAT 
Az ultrahang az egyik legnagyobb jelentőségű képalkotó eljárás amit a          
gyermekgyógyászatban is használunk. Segítségével a belső szervek       
anatómiailag és funkcionálisan, működésük közben is vizsgálhatjuk.  
Általános szűrővizsgálat részeként nagy szerepet tölthet be gyermekeink        
egészségének megőrzése érdekében. 
Ajánlat tartalma : has, csípő, kutacs ultrahang 
Szakorvosunk: Dr. Harmat György 
Vizsgálati díj :  25 000 Ft –Kedvezményes ár: 13 000 Ft 
 
 
 
 
 

https://www.orvosikozpont.hu/szemeszet/


 
  

 
 
 
 
 
NEUROLÓGIAI  VIZSGÁLAT 
Az alvás összetett, létfontosságú életfunkció, zavarainak vizsgálata       
többoldalú megközelítést igényel. Ha reggelente fáradtan ébred, vagy        
esténként nehezen alszik el, esetleg horkol vagy álmában rángatózik a          
lába érdemes felkeresnie szakorvosunkat a tünetek mielőbbi csökkentése        
érdekében. 
Ajánlat tartalma : teljeskörű neurológiai konzultáció és vizsgálat 
Szakorvosunk: Dr. Vida Zsuzsanna 
Alapár: 25 000 Ft – Kedvezményes ár: 20 000 Ft 
 
 
  
 
 
 
 
 
                               Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045, 06 30336 5161 
                                     Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hu 

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

 
 

Családias légkörben, szeretettel várjuk Önt a 
Benyovszky Orvosi Központ szakorvosi rendelésein! 
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                            Benyovszky Orvosi Központ szakorvosi rendelései : 
 
 
Alvásvizsgálat 
Alvásterápia, otthoni horkolás-vizsgálat 
Belgyógyászat 
Bőr- és nemibeteg ellátás 
Diabetológia 
Dietetika 
Endokrinológia 
Foglalkozás-egészségügy 
Fül-, orr-, gégészet 
Gyermekgyógyászat (belgyógyászat, 
obezitológia, lipidológia) 
Homeopátia 
Kardiológia 
Kínai gyógyászat (akupunktúra, 
akupresszúra, moxa) 

 
 
Neurológia 
Onkológiai tanácsadás 
Orvosi akupunktúra 
Proktológia 
Pszichológia 
Pszichiátria 
Reumatológia - balneoterápia 
Szemészet 
Szexuálpszichológia 
Ultrahang, gyermek ultrahang 
Urológia 
 
 
 
 

 
Februártól komplett fogászati szakrendeléssel bővül intézményünk! 
 
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 
 
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  

 
 

Bejelentkezés telefonon: 06 1 786 3045; 06 30 336 5161 
Bejelentkezés e-mailen:info@orvosikozpont.hVizsgálatok helyszíne:1089 Budapest, 

Benyovszky Móric utca 10. (Nagyvárad tértől 5 percre) 
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