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Kedves Pácienseink, 

Végre itt a nyár! Ráadásul nem csak a naptár szerint, hiszen már a bőrünkön érezzük a nyári nap melegét, vízpartra vágyunk, 
és folyamatos lázban égve tervezgetjük a nyaralásunkat.  

A Medicina Egészségközpont orvosai azonban egyelőre nem nyaralnak, hanem még mindig teljes erőbedobással dolgoznak 
Önökért. 
 

Intim wellness a nők szolgálatában  

Bevalljuk, erre nem számítottunk. Még csak két hónapja indítottuk el az intim testrészek 
lézeres kezelését, de úgy tűnik, sikertörténet lett belőle. Rengetegen felismerték, hogy műtét 
nélkül megszabadulni a legkevesebbet kommunikált, ugyanakkor legnagyobb női 
problémáktól egészen egyszerűen szuper dolog. Folyamatosan csörögnek a telefonjaink, 
aminek természetesen nagyon  örülünk, de ez azt is jelenti, hogy júniusi időpontjaink elég 
gyorsan elfogynak majd.  

Hogy minek ez a nagy felhajtás? Egy bizonyos kor után az inkontinencia, a hüvelyszárazság, 
vagy a hüvely kitágulása valós problémává válik a nők számára. Erre eddig csak műtéti úton 
lehetett megoldást találni, ami amellett, hogy piszkosul fáj, jókora regenerálódási időt is 
igényel. Néhány éve azonban létezik egy speciális eljárás, amit 2017 áprilisától már nálunk is 
elérhetnek, és aminek segítségével a fentiek mellett még a hüvely szűkítése is megoldható 
egy egyszerű lézeres kezeléssel, ami fájdalmatlan, és csak 15 percet vesz igénybe. És ha ez 
még nem lenne elég, a bónusz, hogy általában két kezelés is elegendő ahhoz, hogy elérjük a 
kívánt hatást. Ha bizonytalanok abban, hogy megéri-e, kattintsanak ide, és nézzék meg, 
mások hogyan vélekednek a témáról! 

Akciós ár  
2017.06.30-ig 

Intim lézeres kezelés (2 alkalmas) 420.000 Ft 

 

Pető Prémium Pont 

Tudjuk, mennyire nehéz egy komoly baleset után adódó központi idegrendszeri 
sérülésből (például a stroke utáni állapot, a Sclerosis multiplex esetén kialakuló 
mozgásproblémák, a Parkinson-kór okozta mozgásos és egyéb tünetek kialakulásakor 
keletkezett sérülések, a koponyasérülés utáni állapot, vagy a  gerincvelő sérülésből 
eredő para- illetve quadriplégia) felépülni, vagy akár csak előre lépni egyet, és nem 
hátra. A kommunikáció, az írás, a gondolkodás és az  emlékezetfejlesztés egyszeriben 
lehetetlen küldetésnek tűnik, az ember eddig megismert világa a feje tetejére áll. De 
nem szabad feladni, hiszen van megoldás. Nem lesz könnyű az odáig vezető út és nem 
mondjuk azt sem, hogy egyszerű lesz, de meg lehet, meg kell csinálni. Abban, hogy 
minden újra a helyére kerülhessen, a Medicina Egészségpénztár égisze alatt dolgozó 
konduktorok segítenek. 

http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/intim-wellness/


 

ÚJ - Gasztroenterológia szakrendelés 

A gasztroenterológia a belgyógyászathoz tartozó, az emésztőrendszer (nyelőcső, gyomor, vékonybél, hasnyálmirigy, vastagbél, 
máj) betegségeivel foglalkozó orvosi szakterület. 

A Medicina Egészségközpontban június elsejétől indul a gasztroenterológiai szakrendelés. 

Az emésztőszervi megbetegedések hátterében számos olyan rendellenesség állhat, amely azonnali beavatkozást igényel. 
Rendkívül fontos az időben történő alapos kivizsgálás például a székelési szokások megváltozása esetén, vagy a végbélből 
eredő vérzés észlelésekor. Mivel a vastagbél daganatos elváltozásai gyakran csak késői stádiumban okoznak panaszokat, 
tüneteket, a betegség kezelésében kiemelt fontossággal bír a szűrővizsgálat. További információkat itt találhatnak. 

Akció  
2017.06.30-ig 

Gasztroenterológiai alapvizsgálat 18.000 Ft 

 

 
Cseréljen fogsort júniusban 

Készüljünk együtt a nyárra! Ebben a hónapban a Bio Eclipse kivehető fogsort kedvezményes áron 
kínáljuk. Hogy mit érdemes tudni róla? Talán a legfontosabb, hogy antiallergén, biokompatibilis 
anyagból készült, emellett speciális fogtechnikai eljárással előállított természetes hatású kivehető 
pótlás. Nagy előnye, hogy nem tartalmaz allergén anyagokat, ezért érzékenyebb Pácienseink is 
bátran hordhatják. 

A Valplast rugalmas kivehető fogsor rugalmas anyagának köszönhetően jól alkalmazható minden olyan esetben, amikor még 
vannak fogak a szájban, és az azok közötti területet szeretnék pótolni. Nagyon könnyű anyagának köszönhetően hordása 
problémamentes: jól idomul, így nincs feszítő érzés a szájban. Speciális, fém kapocs nélküli kivitelezése esztétikailag is kiváló 
élményt nyújt. 

Akció  
2017.06.30-ig 

Valplast rugalmas kivehető fogsor darabja 140.000 Ft helyett 120.000 Ft 
Bio Eclipse kivehető fogsor darabja 150 000 Ft helyett 120.000 Ft 

 

Új - Online bejelentkezés 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy júniusban elindítjuk online időpontfoglaló rendszerünket, melyet itt érhetnek el. Reméljük, 
hogy nagy megelégedésükre szolgál majd, hogy még a telefont sem kell felemelni ahhoz, hogy például a fent említett 
gasztroenterológiai szakrendelésre bejelentkezzenek hozzánk! Köszönjük, hogy továbbra is minket választanak! 

 

Új orvosok a Medicina Egészségközpontban 

Dr. Varga Judit foglalkozásegészségügyi orvos - Oltóközpont Rendelési idő: szerda 9:00-13:00 

Dr. Bíró Gizella belgyógyász-gasztroenterológus orvos Rendelési idő: hétfő 10:00-13:00 

 
 

Medicina Egészségpénztári tagok figyelmébe! 
 

Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! Egyéni befizetéseik után 20 % adókedvezményben 
részesülnek, így a Medicina Egészségközpont szolgáltatásait is kedvezőbb áron vehetik 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! 
 
Jó egészséget kívánunk,    
 
A Medicina Egészségközpont csapata 

 

Hírlevél lemondáshoz kattintson ide! 
 

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

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