Değerli Gelir Uzmanları Ve Yardımcıları Derneği Yönetim Kurulu,
Derneğiniz üyelerine özel hazırladığımız check up paketimiz ve fiyatımız aşağıda sunulmuştur. Ankara Etlik,
Sincan ve Van hastanelerimizden de faydalanabileceğiniz check up paketlerimizin ödemelerini WORD, BONUS
ve MAXİMUM kartlarınıza 3 taksitle yapabilirsiniz.
Paket içeriğimiz;
MUAYENELER
Check up Muayenesi

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Kardiyoloji Muayenesi

Genel fiziki muayene, sonuçların değerlendirilmesi ve öneriler.

Tanita Vücut Analizi (Diyetisyen tarafından
yapılmaktadır.)

Vücut kitle endeksi ölçümü ,değerlendirilmesi ve öneriler

KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
Ekokardiyografi (EKO)

Kalbin yapısının,boyutlarının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntem.

Elektrokardiyografi(EKG)

Kalp ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

RADYOLOJİ TETKİKLERİ
Digital Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

Tüm Abdomen USG

Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf
bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

LABORATUVAR TETKİKLERİ
Hemogram

Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Crp

Kandaki enfeksyonun ölçülmesinde kullanılan testtir.

Sedimentasyon

Romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar ve kan hastalıklarının tanısında kullanılır.

Glukoz

Varsa diyabet ve diyabet öncesi dönem olan insülin direnci ortaya çıkarılmaktadır.

Kreatinin

Kronik böbrek hastalığının ve varsa diğer böbrek hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde kullanılır.

Tam İdrar Tahlili

Kronik böbrek hastalığının ve varsa diğer böbrek hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde kullanılır.

Albumin

Karaciğer fonksiyonlarının takibini sağlar.İlaç ve alkolün karaciğer üzerine etkileri değerlendirilir.

Alt

Karaciğer safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Total Kolestrol
HDL Kolestrol

Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolestrol metobolizmasının değerlendirilmesi, diyet
düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolestrol metobolizmasının değerlendirilmesi, diyet
düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

TSH

Tiroid hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.

Gaitada Gizli Kan

Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında
kullanılır.

HBSAG

Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.

Sodyum

Halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük, kas kramplarının araştırılmasında kullanılır.

Vitamin B12

El ve ayaklarda uyuşma, halsizlik, uyku hali, sık hastalanma, mide ve bağırsak hastalıkları ve bunlara bağlı
olarak gelişen kansızlık problemlerinin teşhis tedavi ve takibinde kullanılır.

CEA

Kanser türlerinin tanı ve takibinde kullanılır.

TOPLAM

250,00 TL

Not: Paketle ilgili her türlü sorunuz ve randevu talepleriniz için 444 99 11 numaralı telefonumuzla ile
görüşebilirsiniz.

KAMPANYA 30 HAZİRAN 2015’e KADAR GEÇERLİDİR.

Sağlığınıza göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

