
Tumorok kimutatása 
vérvizsgálattal

Vérvétel, ultrahangvizsgálat saját kérésre, 
sorban állás nélkül.

Kevesen tudják, hogy az 
emberi vérből olyan 
anyagok (markerek) 

mutathatók ki, melyek egy
értelműen jelezhetik, hogy 
szervezetünkben rosszindu
latú folyamat zajlik. A daga
natok kialakulásának olyan 
kezdeti, tünetmentes stádi
umában, amikor azok még 
nagyon jó eséllyel gyógyítha
tók, a markerek már megje
lennek vérünkben, csak észre 
kell vegyük őket. Különböző 
markerek jelzik a prosztata, a 
vastagbél, az emlő, a nőgyógy
ászati tumorok, vagy esetleges 
áttétek meglétét. Mostantól 
bárkinek lehetősége nyílik 
egyetlen vérvétellel, saját ké
résre elvégeztetni a vizsgála
tot.

Kérhetjük cukorbetegség kizá
rását, a vérkoleszterinszint 
felmérését célzó, a máj és ve
seműködést ellenőrző, a pajzs
mirígy hormonok, vagy a 
véralvadás rendellenességeit 
kimutató vérvizsgálat végzé
sét.

Mostantól saját kérésre végez
hető hasi ultrahangvizsgálat, 
nyaki verőér áramlás mérés, 
pajzsmirígy vagy nőgyógyá
szati ultrahangvizsgálat.

Kinek javasolják ezeket a 
vizsgálatokat?

A hasi ultrahang vizsgálat 
során tumorok, epe és vese
kövek, fejlődési rendellenessé
gek,  válnak láthatóvá, melyek 
gyakran észrevehetetlenül ala
kulnak ki, de később komoly 

problémát okozhatnak. Ezért 
a legtöbben szűrő jelleggel 
vesznek részt a vizsgálaton, 
de emésztési problémák, hasi 
fájdalmak, alhasi panaszok 
okára is fényt deríthet a hasi 
vizsgálat. A máj, a gyomor, az 
emésztőcsatorna, a vesék, a 
hasüreg szerkezeti eltéréseiről 
is tájékoztatást kaphatunk.

Az alhas vizsgálatakor férfi
aknál a prosztata betegségek, 
nőknél a nőgyógyászati eltéré
sek diagnosztizálhatók.

Gyermeknemzési problémá
val küzdő párok számára 
nagy segítség lehet, hogy a 
nőgyógyászati ultrahang szak
rendelésen egyértelműen je
lezni tudják a tüszőérés idejét, 
így időzítve a fogamzást nagy
ban nő a teherbe esés esélye.

A terhesség igazolásának leg
biztosabb, módja az ultrahang 
vizsgálat. Sokan jelennek meg 
a szakrendelésen hogy egyér
telműen alátámaszthassák, 
vagy kizárhassák terhességü
ket.

A nyaki verőerek beszűkülé
se, részleges elzáródása ese
tenként semmilyen panaszt 
nem okoz, viszont az agy és 

a szem csökkent vérellátása 
súlyos megbetegedéshez ve
zethet: mint például: hirtelen 
látásvesztés, bénulások, szé
dülés, elbutulás, agysorvadás. 
A nyaki áramlás vizsgálata 
során egyértelműen megál
lapítható, hány százalékban 
vannak beszűkülve a nyaki 
verőerek; ábrázolódnak a nya
ki erek falán kialakult me
szes plakkok is, melyeknek 
a részleges leszakadása és a 
keringésbe jutása agyi ereket 
zárhat el, akár az életet is ve
szélyeztetve.
A nyaki verőér szűkülete ma 
már gyógyítható, ha időben 
észrevesszük.
Testsúly problémákkal küz
dőknek érdemes pajzsmirigy 
vizsgálatot végeztetniük, hi
szen a pajzsmirigy rendelle

nes működése eredményekép
pen előfordulhat, hogy valaki 
rengeteget eszik, mégis fogy, 
máskor alig eszik, mégis az 
anyagcsere lelassulása miatt 
hízik. A pajzsmirigy hormo
nok vérből történő meghatá
rozása és a pajzsmirigy ultra
hang vizsgálat ilyenkor sokat 
elárul.

Az ultrahang vizsgálatokat ra
diológus orvos, ill. szonográfus 
végzi. A képalkotó vizsgálatot 
követően belgyógyászati vizs
gálat történik, ahol a vérvizs
gálat eredményét és a fizikális 
vizsgálat eredményeit is ösz
szegezve megfelelő gyógykeze
léssel és tanácsokkal látják el 
a jelentkezőket.

A fenti vizsgálatokat min
denféle beutaló, sorban állás 
nélkül, mindenki számára el
érhető áron saját kérésre is el 
lehet végeztetni a Lézer Ma
gánrendelőben.

Törődjön egészségével,
előzze meg a betegségeket!
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A vizsgálatokra előjegyzést kérhet az (52) 321-798 
számon.
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A legújabb fejlesztésű ultrahang készülék

Nyaki verőér szűkület ultrahangos képe


