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ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA 
 
Az ultrahang vizsgálatok rendszeresen javasoltak 
szűrővizsgálatként, még akkor is, ha nincs semmilyen 
panasz. Szűrje ki Ön is idejében a rejtett problémákat. 
Ajánlat tartalma : szükség esetén hasi, emlő, pajzsmirigy,        
nyakierek ultrahang  vizsgálata 
Szakorvosaink : Dr. Márton Erika, Dr.Harmat György 
Vizsgálati díj : 19 000Ft  - Kedvezményes ár : 14 990Ft  
  
 
PROKTOLÓGIAI VIZSGÁLAT  
 
Az aranyeres csomók a végbél és a végbélnyílás falában keletkező vénatágulatok, 
melyek begyulladhatnak, vérezhetnek, fájdalmassá válnak. A fennálló tünetek esetén 
érdemes szakorvoshoz fordulni. 
Ebben nyújt segítséget proktológiai szakrendelésünk. 
Ajánlat tartalma : Proktológiai konzultáció, vizsgálat, rectoscopia 
Szakorvosunk : Dr. Tiba Imre 
Vizsgálati díj : 37 000Ft - Kedvezményes ár : 24 990Ft 
 
 
 
BŐRGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT 
 
A nyári időszak alatt érdemes jobban odafigyelnie anyajegyeire. A legkisebb változás           
észlelésekor azonnal forduljon bőrgyógyász szakorvoshoz a nagyobb baj megelőzése         
érdekében  
Ajánlat tartalma : Anyajegyszűrés teljes testen 
Szakorvosunk: Dr. Kulcsár Anna 
Vizsgálati díj :  20 000 Ft – Kedvezményes ár:15 000 Ft 
 
 
 
                           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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KARDIOLÓGIAI VIZSGÁLAT 
 
A rendkívül forró időjárás nagyon megterheli a szervezetet, ezért azokra akiknek eleve            
magas a vérnyomása súlyos hatással lehet. A baj elkerülése érdekében érdemes           
kardiológus szakorvoshoz fordulni, hogy idejében megelőzze a rosszullét kialakulását. 
Szakorvosunk : Dr. Vaskó Péter 
Ajánlat tartalma : Kardiológiai konzultáció, vizsgálat 
Vizsgálati díj : 35 000 Ft – Kedvezményes ár: 26 900Ft 
 
 
 
 
 
ALVÁSGYÓGYÁSZATI  VIZSGÁLAT 
 
Alvás problémáját nem minden esetben az időjárás változása okozza. Szervi eltérések           
is állhatnak a probléma hátterében. Ahhoz, hogy ne legyen súlyosabb következménye           
éjszakai horkolásának mielőbb keresse fel alvásgyógyász szakorvosunkat.  
Ajánlat tartalma : hazavihető alvásvizsgáló gép, kiértékeléssel 
Szakorvosunk: Dr. Vida Zsuzsanna 
Vizsgálati díj : 45 000 Ft – Kedvezményes ár: 29 900Ft 
 
 
 
  
  
 
                             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 
 
 
 
 

 
MaciMed Gyermekszakrendelések: 
 
Gyermekszemészet 
Gyermekfül-orr-gégészet 
Gyermekgyógyászat 
MaciDent Gyermekfogászat 
Gyermekultrahang diagnosztika 
 
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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