ARTERIOGRÁFOS ÉRVIZSGÁLAT
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ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN TÖRTÉNIK A VIZSGÁLAT,
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IDŐBEN FELISMERT PROBLÉMA GYÓGYÍTÁSÁVAL
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AZ ARTERIOGRÁFOS VIZSGÁLAT MELLÉ
MINDENKI KAP EGY 5000,-FT ÉRTÉKŰ INGYENES
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ISMERTETŐ AZ ARTERIOGRÁFOS ÉRVIZSGÁLATRÓL
Az arteriográf egy műszer, amelynek segítségével negyed órás fájdalommentes vizsgálattal
feltérképezzük az egész érrendszert.
Megmondjuk, milyen rugalmas az érfal, van-e érelmeszesedés, érszűkület, és még
azt is, hogy a hajszálerek mennyire átjárhatóak, hisz általában úgy kezdődik a probléma, hogy
hideg az ember keze, lába, vagy zsibbad.
Az arteriográf magyar találmány. Illyés professzor úr és a Béres cseppes Józsi bácsi
fia, ifjabb Béres József a feltalálók, és ez világszabadalom. A világ számos országában
alkalmazza a hivatalos állami egészségügy. Sajnos, a magyar nem. Pedig nagy szükség lenne
rá, ugyanis az arteriográfos érvizsgálat ugyanazt az eredményt adja, mint az érfestés,
csak nem kell kórházba feküdni és nem fecskendezünk be kontrasztanyagot.
A mi vizsgálatunkat a TB nem támogatja, ezért ez egy önköltséges vizsgálat,
melynek díja 7500,- Ft. Csaknem valamennyi egészségpénztárral szerződésben állunk, így a
költség elszámolható. Az üdülési csekket pedig készpénznek elfogadjuk.
Aki eljön hozzánk, a következő történik vele: előre egyeztetett időpontban
találkozunk, és amikor megjelenik, csak vele foglalkozunk. A vizsgálat úgy történik, hogy
ruhástól felfekszik a páciens a vizsgálóasztalra, mindössze a jobb karját kell szabaddá tennie.
A felső karra teszünk egy mandzsettát, majd rákapcsoljuk az arteriográfra. Szépen, nyugodtan
fekszik, becsukja a szemét, közben az arteriográf értékeket közöl: optimális, normális,
emelkedett vagy kóros.
Amennyiben emelkedett vagy kóros értéket tapasztalunk, mindenképpen orvosi
segítségre van szükség, ugyanis a szívinfarktus és az agyvérzés egyik pillanatról a másikra
következik be. Tehát lehet akár komoly érproblémánk úgy, hogy magunk sem tudunk róla.
Valójában pedig ezek a tragikus betegségek egy hosszú folyamat utolsó állomásai.
Csakhogy: az emberi szervezet jelzőrendszere a rákos daganatok és a szív- és érrendszeri
betegségek esetében hibásan működik: vagy nagyon későn jelez, vagy egyáltalán nem jelez.
Ezért ér váratlanul a tragédia, de éppen az arteriográfos vizsgálat az, amellyel időben
kimutatható a baj.
Mindenkinek egy hivatalos orvosi leletet adunk, amely tartalmazza a vizsgálat
eredményét és azt is, hogy milyen további gyógymódra van szerintünk szükség.
Egyébként az erek állapota nem függ attól, hogy hány évesek vagyunk, alacsony vagy
magas a vérnyomásunk, a döntő tényező általában az, hogy mit örököltünk. Akinek a
családjában már volt szív-, érrendszeri megbetegedés, cukorbetegség, trombózis, nagy
valószínűséggel genetikailag örökölheti a hajlamot. Aztán élünk stresszes életmódot,
esetenként túlsúlyosak vagyunk, nem táplálkozunk ideálisan, stb. – sajnos, mi magunk is –
akár akaratlanul is sok mindent elkövetheünk saját egészségünk kárára.
Tehát három szempontból lehet óriási jelentősége ennek a vizsgálatnak:
l. panaszmentes az illető és mi műszeresen kimutatjuk, hogy minden rendben (ugye ez a
legjobb eset?),
2. tünetmentes az illető, de az arteriográf kimutatja, hogy elindult egy kóros folyamat. A
bajban az a szerencse, hogy az arteriográf jelez, mert ilyenkor még visszafordítható a
folyamat, magyarul gyógyszeresen gyógyítható a beteg,
3. ha valakinek diagnosztizált érrendszeri problémája van, annak ez a vizsgálat egy remek
kontroll, anélkül, hogy kórházba feküdne és mindenféle veszélyes vizsgálatnak vetné alá
magát.
Minden jelentkezőnek telefonon elmondjuk, hogyan kell jönni a vizsgálatra,
felvesszük az adatait és minden kérdésére válaszolunk.
JELENTKEZÉS ÉS IDŐPONT-EGYEZTETÉS:
06-30-58-88-267 és szenta111@citromail.hu

AZ ARTERIOGRÁFOS ÉRVIZSGÁLAT ELŐTT AZ
ALÁBBIAKAT KELL BETARTANI:
A TERMÉSZETES ÁLLAPOTOT SZERETNÉNK VIZSGÁLNI, EZÉRT
MINDEN ÚGY TÖRTÉNJEN A VIZSGÁLAT NAPJÁN, MINT BÁRMELY
MÁS HÉTKÖZNAPON.
CSAK AZ ALÁBBIAKAT KELL PONTOSAN BETARTANI:
- KÉT ÓRÁVAL A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA ELŐTT NEM SZABAD
DOHÁNYOZNI,
- A VIZSGÁLAT NAPJÁN NEM SZABAD NEHÉZ, TÚL ZSÍROS,
FŰSZERES ÉTELT FOGYASZTANI,
- TILOS HÁROM ÓRÁVAL A VIZSGÁLAT ELŐTT A KÁVÉ, TEA ÉS
EGYÉB KOFFEIN TARTALMÚ ITALOK FOGYASZTÁSA,
VALAMINT ÉBREDÉSTŐL A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁIG NEM
SZABAD SZÉNSAV TARTALMÚ ITALOKAT FOGYASZTANI,
- TÍZ ÓRÁVAL A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA ELŐTT KERÜLNI
KELL AZ ALKOHOLFOGYASZTÁST,
- A VIZSGÁLAT ELŐTTI NAP DÉLUTÁNJÁN BŐSÉGES LEGYEN A
FOLYADÉKBEVITEL. A VIZSGÁLAT NAPJÁN FÉL-, EGY LITER
SZÉNSAVMENTES ÁSVÁNYVÍZ VAGY CSAPVÍZ FOGYASZTÁSA
AJÁNLOTT,
- A VIZSGÁLAT NAPJÁN NITRÁT TARTALMÚ GYÓGYSZERT
NEM SZABAD BEVENNI, ILLETVE HASZNÁLNI.
EZEK: NITROMINT RETARD, NITROPENTON, SUSTAC,
MONOMAC, OLICARD, RANGIN, ISOSPAN,
VALAMINT NITROMINT-, NITRODUR- ÉS NITRODERM
SZÍVTAPASZOK.
MINDEN MÁS GYÓGYSZERT BE KELL VENNI, AMIKOR
ANNAK IDEJE VAN!
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KOMPLEX SZAKORVOSI VIZSGÁLAT 2012.
AZ I.C.C. KLUBTAGSÁG-KIVIZSGÁLÁS ELÕNYEI:
Szombatonként 7 -10 óra között érkeztetünk és 4-5 órás elfoglaltságot jelent az egész vizsgálat.
Munkatársaink nagy létszáma miatt a várakozás minimális.
Szűrőnapon idegen vagy más beteg nincs az intézetben.
20 napon belül korrekt zárójelentést küldünk, a részletes lelet mellett meghatározzuk a diagnózist és
a további teendőket.
Az I.C.C.® szűrővizsgálat a panaszmentes ember komplex, egyidejű kivizsgálását teszi lehetővé,
amelyet a hivatalos egészségügyben nincs módunk egészségesnek látszó állapotban elvégeztetni.
Ha betegség merül fel, azt a TB terhére, az illető lakhelye szerint az egészségügyi infrastruktúra
bevonásával kezeljük.
Speciális kivizsgálásokra (CT, NMR ...) kérésre időpontot egyeztetünk a velünk szerződésben álló
rendelőintézetekben.
Klubtagjainkat nyilvántartjuk, és évente visszahívjuk.
Az I.C.C.® kivizsgálás az elfoglalt ember egészségügye!
Mottónk:
A struccpolitika helytelen, mert amely betegséget mi, orvosok diagnosztizálunk úgy, hogy Ön nem is
tud róla, azt az esetek zömében meg is tudjuk gyógyítani!
De ha Ön jön hozzánk panasszal, már kialakult a betegség, ezért sokkal kisebb a gyógyítás esélye,
több a munkánk, több a szenvedése, kevesebb a sikerünk és többe kerül!
A PREVENCIÓ, azaz a betegségek MEGELŐZÉSE sokkal olcsóbb, jobb befektetés, mint a hosszan
tartó, elkésett és előre nem mindig kiszámítható, sokszor káros mellékhatásokkal járó kezelés.
A KIVIZSGÁLÁS MENETE ÉS SZEMPONTJAI:
Vérvétel (mennyiségi és minőségi vérkép, májfunkciók, cholesterin, triglicerid, vércukor,
pajzsmirigyfunkciók, vércsoport, Rh.) éhgyomorral a helyszínen.
Vizeletvizsgálat: aznap reggeli első vizeletből.
Székletvizsgálat három egymás utáni székletmintákból.
Szájüregi rákszűrés, fül-orr-gégészeti vizsgálat.
Mellkasröntgen-felvétel.
Hasi és kismedencei ultrahang-vizsgálat.
Sebészeti és bőrgyógyászati vizsgálat.
Urológiai vizsgálat; 50 év felett PSA (prosztata).
Belgyógyászati vizsgálat, EKG.
Nőgyógyászati vizsgálat, citológia, KK. (kolposzkópia)
40 év felett, illetve szükség esetén mammographia.
Komplex szemészeti vizsgálat.
S.O.S. Nemzetközi Életmentő Kártya - ADATLAP kitöltése.
Egészségi állapotáról mindenki hivatalos, korrekt szakvéleményt kap,
meghatározva a teendőket, a további gyógykezelés szükségességét és módját.
Számítógépes nyilvántartás, évenkénti visszahívás.
Vérvétel, ultrahangvizsgálat és fül-orr-gégészeti vizsgálat után
kávét, szendvicset és üdítőitalt kínálunk.
Szükség szerint előjegyzést biztosítunk további vizsgálatokra:
Genetikai vizsgálat Prof. Dr. Czeizel Endrével külön térítésért.
HIV vizsgálat anonim módon külön térítésért.
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Tumor marker vizsgálatok országosan külön térítésért.
Computeres érvizsgálat arteriográffal.
Az I.C.C.® által szervezett kivizsgálások sajátossága még, hogy a komplex kivizsgálások mellett minden
szakterületen a daganatos elváltozások irányában is kutatunk. Így kiemelten keresünk: mell-,
gyomor-bélrendszeri-, bőr-, fej-, nyak-, sebészeti-, nőgyógyászati- és urológiai daganatokat.
A komplex KIVIZSGÁLÁS-SZOLGÁLTATÁS árai:
2012. évi akciónk CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK:
„Reklámozzon az egészségéért!" Ha Ön az I.C.C. magazinban, saját kiadványunkban 85.000.- Ft + 27%
Áfa-ért 1/8 oldalas reklámot vesz (A/4) akkor az magában foglalja a komplex szolgáltatást a
kivizsgálással együtt! Az összeg reklámköltségként elszámolható!
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK: 75.000.- Ft + 0 % áfa/fő (külföldieknek + 15.000.- Ft + 27% áfa/fő
tolmáccsal, angol vagy német nyelvű zárójelentéssel).
A számlát egészségügyi szolgáltatásról állítjuk ki.
S.O.S. ÉLETMENTŐ RENDSZER - AKCIÓ 2012-BEN!
S.O.S. LIFE CARD SYSTEM INTERNATIONAL - hogy a segítség időben jöhessen!
Saját ötletünk, a világon kizárólagosan mi forgalmazzuk AZ ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL!
Feladata: a kivizsgálás során megismert adatokat baleset vagy rosszullét kapcsán hozzáférhetővé
tenni az orvos vagy mentős számára.
1. Feltűnő szív emblémánk a szélvédőre ragasztva jelzi az elsősegélynyújtónak, hogy Ön kivizsgált
személy (legalább kettő emblémát adunk, melyből a másik az igazolványtokra ragasztandó),
2. Önnek fényképes adat-hordozó kártyája van, amelyből egy példány a gépkocsi napellenzőjére
ragasztva található a kormány fölött (vagy az igazolványtartón). Azt onnan letépve azonnal
támpontokat talál az elsősegélynyújtó Önről (vércsoport, Rh, gyógyszer-érzékenység, cukorbetegség,
TAJ szám, donornyilatkozat, vallás stb.).
3. Ha a mentő kórházba szállítja a beteget, felhívja irodánkat és 24 órás szolgálatunk e-mailen vagy
faxon a birtokunkban lévő zárójelentést, adott esetben hamarabb a fogadó intézetbe juttatja, mint a
mentő odaér a beteggel vagy sérülttel. Sokszor percek is számítanak a beteg sikeres
megmentésében, így az általunk azonnal rendelkezésre bocsájtott dokumentumok alapján nem
vizsgálják a beteget, hanem azonnal gyógyítani tudják.
AZ S.O.S. LIFE CARD RENDSZERT MINDEN KIVIZSGÁLT I.C.C.® CLUBTAG AKCIÓBAN KAPJA!
Ha Ön nem I.C.C.® clubtag és az Ön orvosa tölti ki kérdőívünket, az ÉLETMENTŐ RENDSZER
ára 10.000.- Ft+ÁFA.
I.C.C. RENOR®: Pozitív donornyilatkozata előny Önnek! - ADOK, HOGY KAPHASSAK!
BALESETNÉL, ROSSZULLÉTNÉL AZ S.O.S. KÁRTYA ÉLETET MENTHET!
****
GYŐZŐDJÖN MEG EREI ÁLLAPOTÁRÓL!
ARTERIOGRÁFOS MÉRÉS = ARTÉRIÁS ÉLETKORMEGHATÁROZÁS ARTERIOGRÁFFAL ORSZÁGOSAN!
30 FŐTŐL A KÉRT HELYSZÍNEN ELVÉGEZZÜK A VIZSGÁLATOT (ENNEK DÍJA: 7.500.-Ft)!
BEJELENTKEZÉS ÉS INFORMÁCIÓ:

06-30-58-88-267 és szenta111@citromail.hu

