Co znamená:
InBody – měření tělesného složení

Komplexní preventivní prohlídka
Platnost balíčku: 3 měsíce

Moire (3D analýza páteře)
Metoda zobrazující křivky páteře během
chůze ve všech rovinách a ukazuje
přetížené úseky, úhlová postavení páteře
a změny jednotlivých obratlů a pánve. Díky
tomu může pacient získat přesnou diagnózu
svých potíží. Metoda je také vhodná pro
kontrolu úspešnosti probíhající terapie.

Obsah balíčku:
Vyšetření krve

Sonografie

—

 iochemie (ionty) – natrium, kalium, chloridy,
b
calcium, fosfor, magnesium

—

—

 iabetologický profil – glykémie, glykovaný
d
hemoglobin

—

lipidové spektrum – celkový cholesterol, TG, HDL
a LDL cholesterol

—

jaterní soubor – bilirubin, enzymy ALT, AST,
GMT, ALP

—

 ankreatické enzymy – amylasa, pankreatická
p
amylasa

—

ledvinné funkce – urea, kreatinin, kyselina močová

—

hormony štítné žlázy – TSH, fT3, fT4

—

zánětlivé parametry – CRP, sedimentace

—

 rientační hodnocení nutrice – celková bílkovina,
o
albumin

 ono břicha a malé pánve (vyšetření jater, žlučníku,
s
žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, močového
měchýře, dělohy, vaječníku, prostaty)
— sono štítné žlázy
Komplexní vyšetření internistou
— posouzení rodinné anamnézy se zaměřením
na vyplývající rizika
— kompletní fyzikální vyšetření celého těla
— měření krevního tlaku, pulsu
— EKG (elektrokardiografické vyšetření srdce)
— shrnutí výsledku a v případě potřeby doporučení
k dalším konzultacím nebo léčbě
— stanovení kardiovaskulárních a metabolických rizik
— edukace ohledně výživových doporučení

—

krevní obraz + diferenciál

Analýza InBody
Kineziologický rozbor fyzioterapeutem

—

onkogenní markery, PSA (muži)

Moire + Pedoscan

Laboratorní vyšetření moči a sedimentu
 yšetření stolice na okultní krvácení – screening
V
kolorektálního karcinomu
Prohlídka rehabilitačním lékařem
—

komplexní anamnéza

—

kompletní fyzikální vyšetření celého těla

Předání a interpretace výsledků

Lokace: pobočky Chodov i Waltrovka
V rámci tohoto programu může být indikace doplněna
o RTG a magnetickou rezonanci.

Cena: 16 000 Kč

Pedoscan – analýza chůze a vyšetření
nožní klenby
Odhaluje rozložení
tlakových sil
chodidla při stoji,
chůzi nebo běhu
a významně tak
pomáhá stanovit
diagnózu při
pohybových
problémech.

