2017. ÁPRILIS

HÍRLEVÉL

Április, április, bolondok hónapja!
Szeretlek én téged, - a föld akkor kapja
A langyos csillogó, locsogó esőket,
Melyeket hallgatni oly jó, s a szív éled...
Így szólnak hozzánk Tóth Árpád Április című versének kezdő szavai. Mi is szeretjük ezt a bohókás, olykor
szeszélyes hónapot. Annyi klassz dolog történik velünk ezekben a napokban. Figyeljen csak, mutatjuk!

Nevet változtatunk
Első jó hírünk, hogy 2017.04.01-től a Róbert Rendelő neve megváltozik. Ezentúl Pácienseink Medicina
Egészségközpont néven találhatnak meg minket. Megnyugtatunk mindenkit, szolgáltatásainkhoz ugyanazon a
magas színvonalon férhetnek hozzá, mint eddig. Sőt, arra törekszünk, hogy Önök napról napra egyre minőségibb
ellátást kapjanak.

Itt a nyár, legyen még szebb!
A minőségi ellátás jegyében remek ajánlattal folytatjuk tavaszi akcióinkat. Nézzenek csak ki az ablakon, és mindjárt
látni fogják, mi az, ami megihletett minket! Ezekben a hónapokban megújul a világ körülöttünk: sokkal melegebb
van, többet süt a nap, rügy fakad az ágakon, kizöldülnek a fák, újraéled a természet. Mi azt szeretnénk, ha nem csak
a környezetünk, hanem Pácienseink is megújulnának, ezért azon dolgozunk, hogy kedvezményeinket igénybe véve
tökéletes külsővel hódítsanak.
Akció
2017.04.30-ig

Plasztikai sebészeti konzultáció / vizsgálat
Ráncfeltöltés hyaluronsavval (0.6 ml)
Ráncfeltöltés/ Botox (1.0 ml)

20%
kedezmény

Az intim wellness már hazánkban is elérhető
A Medicina Egészségközpont áprilistól egy új technológiával segít a nőknek nem csak lélekben, hanem testben,
egészen pontosan az intim testrészeken is fiatalabbnak maradni. A CO2RE INTIMA egy speciális lézeres kezelés,
ami az intim területek problémáira nyújt megoldást.
A CO2RE INTIMA lézerkezelés lényege, hogy:
• műtét nélküli megoldást nyújt az inkontinencia kezelésére (hüvelyen belül lézeres kezelés, speciális
tükör és fej segítségével)
• szűkebb, feszesebb hüvelyfalat csinál
• a hüvelyszárazság kellemetlen tüneteit is kezeli
• csökkenti a külső intim terület bőrén található fokozott pigmentációt
Ajánljuk azoknak, akik:

•

a gyerekszüléssel és a kor előrehaladtával történő (hormonális jellegű) változásokat szeretnék
elfelejteni
intim zónájukat műtét nélkül akarják megfiatalítani
szexuális életük gyakorlása közben hüvelyszárazsággal vagy hüvelytágassággal küzdenek
nap mint nap stressz inkontinenciával, vagy egyéb vizelettartási problémákkal néznek szembe

•
•
•

A kezelés biztonságos, fájdalommentes, műtét nélkül nyújt gyors megoldást, és ami még fontosabb, gyakorlatilag
nincs gyógyulási idő. A kezelés időtartama kb. 20 perc. A kezelést végző Dr. Balogh Illés szerdán délelőtt 9 és
délután 1 között várja Pácienseit.
Bevezető ár
2017.04.30-ig

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas)

420.000 Ft

A tavasz és az allergia
Tudjuk, a tavasz nem mindig csak jót hoz. Itt van például az allergia. Amikor az ember folyamatosan orrot fúj és
hapcizik. Nem vicces. Bizonyára Önök is egyetértenek azzal, hogy az allergiát, az erős tüsszögést, a nehézlégzést, a
tartós köhögést nem szabad alábecsülni! Fontos, hogy az említett panaszokkal tüdőgyógyász szakorvoshoz
forduljunk. A szakember az anamnézis felvétele után szükség esetén Prick tesztet végez. A Prick teszt során
allergéneket visznek fel az alkar bőrére, ahol a felvitt allergének a bőrön keresztül reakcióba lépnek a szervezettel,
pontosabban a szervezetben jelen levő ellananyagokkal. Pozitív a Prick teszt, ha az adott allergénre az egyén
allergiás. Ezt onnan tudjuk, hogy az allergén és a bőr találkozásánál jelentős bőrtünetek alakulnak ki. Minél
allergiásabb valaki annál erősebbek a bőrtünetek.
A fenti információk birtokában a szakorvos kiválasztja a Páciensnek a megfelelő terápiáját és elmondja, hogyan
kezelhetik a betegséget.
Allergológiai alapvizsgálat
Allergológiai alapvizsgálat és 15 darabos Prick teszt
Allergológiai alapvizsgálat és 30 darabos Prick teszt

Akció
2017.04.30-ig

15.000 Ft
17.000 Ft
25.000 Ft

Természetgyógyászat – homeopátia
Az orvosi kezeléseket nálunk természetgyógyászati-homeopátiás kezelésekkel is kiegészítheti, de természetesen
önmagában csak homeopátiás megoldásokat is választhat. Most akciósan.
Homeopátiás kontroll
Homeopátiás szakvizsgálat

Akció
2017.05.31-ig

6.300 Ft
11.000 Ft

Gyógytornázz velünk!
Az emberek nagy többsége szívesebben jár fizioterápiás kezelésekre, mint gyógytornára, pedig hosszú távon a
gyógytorna lehet a leghatékonyabb kezelési mód. Ha fáj a derekunk vagy a hátunk, a gerincünk, vagy a nyakunk,
ha lúdtalpunk van, vagy másféle mozgásszervi panaszaink vannak, sok esetben a gyógytorna a legjobb megoldás.
Pácienseinket Nagy Barbara gyógytornász segíti a gyógyulásban aki az alábbi technikákkal dolgozik:
•

McKenzie-módszer (gerincsérv kezelése)

•

Inkontinencia torna

•
•

Triggerpont terápia
Szegmentális stabilizációs tréning

•
•

Taping-technika
Gerinctorna

Akció
2017.05.31-ig

Gyógytorna első konzultációja és vizsgálat
5 alkalmas 30 perces gyógytorna (felhasználható 30 nap alatt)
10 alkalmas 30 perces gyógytorna (felhasználható 60 nap alatt)
5 alkalmas 50 perces gyógytorna (felhasználható 30 nap alatt)
10 alkalmas 50 perces gyógytorna (felhasználható 60 nap alatt)

9.000 Ft
22.500 Ft
37.500 Ft
45.000 Ft
75.000 Ft

Oltásra van szüksége? Segítünk!
Távoli vidékre utazik? Oltassa be magát a megfelelő oltásokkal nálunk, a Medicina Egészségközpontban! Trópusiszubtrópusi területekre történő utazás előtt célszerű tájékozódni, hogy a kiutazás illetve az adott területen való
tartózkodás milyen veszélyeket rejt az európai ember számára. A WHO kockázat szempontjából a legnagyobb
kockázatúnak Nyugat-Afrikát és Óceániát tekinti, közepes kockázatúnak Afrika egyéb területeit, Dél-kelet- Ázsiát és DélAmerikát, mérsékelt kockázatúnak pedig Közép-Amerikát tartja. Az Európán vagy Észak-Amerikán kívüli utazások előtt
viszont célszerű felfrissíteni a gyermekkori oltásokat is, mert sok országban nem alakult ki a megfelelő védőoltási
rendszer. Az oltások és a malária megelőző kezelése függ a célországtól vala!mint az azon belüli úticéloktól. Az utazás

időtartama, az évszak, a szálláskörülmények, az utazás módja, de az utazó egyéni jellemzői is mind befolyásoló tényezők
lehetnek.
Szakorvosaink:
Dr. Horváth Andrea (trópusi betegségek szakorvosa)
Dr. Szele Eszter (az oltóközpont vezetője)

Rendelési idő: Csütörtök 9:00-10:00
Rendelési idő: Szerda 9.00 - 13.00

Mosolyogni jó!
Tavaszi kedvezménysorozatunk folytatódik a fogászaton is, áprilisban az alábbi
kezelésekhez juthatnak hozzá olcsóbban.

Akció
2017.04.30-ig

Kiemelt akció
2017.04.30-ig

Fogfehérítés

40.000 Ft helyett

Implantáció

140.000 Ft helyett

29.000 Ft
99.000 Ft

21.900 Ft helyett

9.900 Ft

6.000 Ft helyett

3.000 Ft

Fogkő eltávolítás

Fogászati panoráma röntgen

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe!
Fizesse egészségügyi kiadásait egészségpénztári számlájáról! Egyéni befizetései után 20 % adókedvezményben
részesül, így a Medicina Egészségközpont szolgáltatásait is kedvezőbb áron veheti igénybe.
A kedvezmény
visszavonásig
érvényes!

Medicina Egészségpénztári tagok részére tagsági viszony
igazolása esetén (érvényes egészségpénztári kártyával
vagy belépési nyilatkozattal)

5%
kedvezmény

A kedvezmény más akciókkal össze nem vonható!

Medicina Egészségpénztár ügyfélszolgálat a Medicina Egészségközpontban!
A Medicina Egészségpénztár 2017.03.01-től a Medicina
Egészségközpontban kihelyezett ügyfélszolgálatot üzemeltet az
ábrán látható időpontokban. Az elérhető szolgáltatások az
alábbiak: általános ügyintézés, számla leadás, belépés, kilépés,
azonosítás.

Ügyfélszolgálati napok:
Hétfő

8:00 - 12:00 és 13:00-18:00

Csütörtök

8:00 - 12:00

Szolgálati közlemény!
Ahhoz, hogy a jövőben is elérjenek minket, nem árt tudni, hogy 2017.04.01-től a Medicina Egészségközpont
telefonszáma + 36-1-510-0510 !
Reméljük a jövőben is minket választanak majd!
Jó egészséget kívánunk,
A Medicina Egészségközpont csapata

1121 Budapest, Budakeszi út 36/C.
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510
Email: info@medicinaegeszseg.hu
Web: http://medicinaegeszseg.hu

Hírlevél lemondáshoz kattintson ide!

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök: 08:00-18:00
Péntek:
08:00-16:00

