
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Pácienseink, 

Önök mit szólnak hozzá, hogy minden virágba borult? Az utcákon sétálva már messziről érezni az orgona illatát, a tulipánok 
ezer színben pompáznak, a gyümölcsfák virágaiban benne van a lédús barack, cseresznye, meggy, egyszóval a nyár ígérete. Már 
nem kell sokat várni. 

 

Újra itt az allergiaszezon 

A természet újjáéledésének, és a hirtelen jött melegnek köszönhetően sajnos a 
pollenek is megjelentek a levegőben. Egy egészséges immunrendszerű embert 
ugyan ez kevésbé visel meg, ha azonban hajlamosak vagyunk az allergiára, akkor 
lassan számíthatunk az allergiás tünetek - tüsszögés, szipogás, szemviszketés - 
megjelenésére. A Medicina Egészségpénztár szakorvosa segít abban, hogy 
kiderítsük, mire vagyunk pontosan allergiásak, és tájékoztat minket a lehetséges 
kezelésekről is. 

 

Akció  
2018.05.31-ig 

Allergológiai alapvizsgálat 23.000 Ft helyett 17.000 Ft 
Allergológiai alapvizsgálat és 15 darabos Prick teszt 23.000 Ft helyett 18.000 Ft 
Allergológiai alapvizsgálat és 30 darabos Prick teszt 31.500 Ft helyett 25.000 Ft 

 Viszlát, álmatlanság 

A sok munka, a stressz, a mindennapos problémák mind 
befolyásolhatják alvásritmusunkat. Van, akiknek soha sem volt 
még gondja az alvással, másnak ellenben a korábban említettek, 
vagy más, külső inger hatására kevésbé pihentető az éjszakája. 
Aki ez utóbbi csoportba tartozik, annak van egy jó hírünk: a 
Medicina Egészségközpont új alvásdiagnosztikai szolgáltatással 
bővítette palettáját. Ez főleg azoknak nagy segitség, akik 
megoldást keresnek alvásproblémáikra, viszont nem 
szeretnének egyetlen éjszakát sem a saját ágyukon kívül tölteni. 
A kifejezetten otthoni használatra kifejlesztett ResMed 
alvásdiagnosztikai eszközzel mindez elérhető. Az ebben 
található szenzor este, alvás előtt kerül fel a páciensre, és reggel, 
ébredés után kerül vissza hozzánk. Az eredmények 
kiértékelését, elemzését természetesen szakember végzi egy 
számítógépes program segítségével. További részleteket itt 
találnak. 

Bevezető ár 
2018.05.31-ig 

Alvásdiagnosztikai vizsgálat ResMed-del 28.000 Ft helyett 18.000 Ft 

 

 

HÍRLEVÉL 2018.MÁJUS 

http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/kulonleges-orvosi-szolgaltatasok/alvasdiagnosztika/


Májusban is INGYENES fogászati szűrés 

Nem sok minden szebb és bizalomgerjesztőbb egy mosolygós arcnál. Természetesen 
bármilyen mosoly lehet csodaszép, de ha hozzánk jelentkezik be, mi teszünk róla, hogy az 
Öné legyen a legszebb! Felmérjük, megbeszéljük Önnel, megcsináljuk. INGYEN! A többi csak 
hab a tortán. 
A Medicina Egészségközpont fogorvosa az egyik legjobb szakember. Tényleg. Dr. Balázs 
András hétfőn és kedden 9-18 között, szerdán 9-15 között rendel és várja Önöket. 
 

Éljenek akcióinkkal, vegyék igénybe szolgáltatásainkat!  

 

A pikkelysömör gyógyítható 

Akinek pikkelysömöre van, pontosan tudja, hogy a psoriasis mentes bőr eléréséhez mennyire fontos, hogy 
az ember megtalálja a tökéletes terápiát. A ReLight kezelés a holttengeri sósvízzel végzett balneoterápia, 
fénykezeléssel és relaxációval kiegészített változata, mely segítségével számos bőrbetegség sikeresen 
kezelhető. A ReLight készülék só adagoló segítségével elkészíti a Holt-tenger vizével közel egyenértékű 
sós vizet, melyet a páciens a tusoláshoz használ, ezt követi a fénykezelés. A ReLight kabin lehetőséget nyújt 
arra, hogy adott ideig 6-8 liter fényérzékenyítő folyadékkal vagy gyógyvízzel lehessen zuhanyoztatni a 
beteg bőrfelületet. Ezt speciális fénykezelés, majd tisztasági zuhanyzás követi. A kabin levegőjét légcserélő 
berendezés biztosítja, a fény besugárzása rövid ideig tart. 
Kiváncsi a részletekre? Kattintson ide! 
 
 

Medicina Egészség és Önsegélyező Pénztári tagjai 
figyelmébe! 

Fizessék egészségügyi kiadásaikat egészségpénztári számlájukról! Egyéni 
befizetéseik után 20 % adókedvezményben részesülnek, így a Medicina 
Egészségközpont szolgáltatásait is kedvezőbb áron vehetik igénybe. 

Érvéníesség idejet alatt Medicina Assistance Kártyával 10% 
A kedvezmény 

visszavonásig érvényes! 
Medicina Egészségpénztári tagok részére  tagsági viszony igazolása esetén 

(érvényes egészségpénztári kártyával vagy belépési nyilatkozattal) 
5% 

A kedvezmények más akciókkal össze nem vonhatóak! 
 
 

Online időpontfoglalás 

Ne feledjék, hogy most már minden vizsgálatunkra be tudnak 
jelentkezni online is. Tehát ha szeretnének minket elérni, de 
foglaltak a vonalaink, foglaljanak időpontot weboldalunkon 
keresztül. 

 

Ingyenes parkolási 
lehetőséggel várjuk! 

 

 

Válasszanak minket!  

Jó egészséget kíván a Medicina Egészségközpont csapata 

 

Akció 
2018.05.31-ig 

Fogászati szűrés 
5.300 Ft 
helyett Ingyenes 

Fogászati szűrésen résztvevők részére a további 
szükséges kezelések árából 

10% kedvezmény 

Fogászati panoráma röntgen, 6.000 Ft helyett 2.000 Ft 
Fogászati tele röntgen 5.300 Ft helyett 2.000 Ft 
Fogmosás oktatás és Oral-B elektromos fogkefe 
tesztelés 

5.300 Ft helyett 3.500 Ft 

 

1121 Budapest, Budakeszi út 36/C. 
Információ és időpont foglalás Tel.: +36 1 510-0510 
Email: info@medicinaegeszseg.hu 
Web: http://medicinaegeszseg.hu 
Facebook:   https://www.facebook.com/Medicina-
Egészségközpont-1436173556697394/ 
 

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

 
Hírlevél lemondáshoz kattintson ide! 

http://medicinaegeszseg.hu/szakterulet/felnott/belgyogyaszat/psoriasis/
https://onlinefoglalas.medicinaegeszseg.hu/hu/medicina/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu
http://medicinaegeszseg.hu/
https://www.facebook.com/Medicina-Eg%C3%A9szs%C3%A9gk%C3%B6zpont-1436173556697394/
https://www.facebook.com/Medicina-Eg%C3%A9szs%C3%A9gk%C3%B6zpont-1436173556697394/
mailto:info@medicinaegeszseg.hu?subject=Hírlevél%20lemondás!

