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10 PERC A FÉRFIAK EGÉSZSÉGÉÉRT
Komplett férfi szűrőcsomag
INGYENES PSA és TESZTOSZTERON vizsgálattal!
A prosztatarák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés a férfiak körében,
mely minden 6. férfit érint. Hazánkban évente mintegy 4.000 új esetet regisztrálnak és 1.700 férfi
veszti életét a betegség miatt. Az idejében felfedezett prosztatarák ugyanakkor jól gyógyítható,
emiatt 40 év felett ajánlott évenként szűrővizsgálaton részt venni.
November a Férfiak Egészséghónapja, a synlab most igen kedvező áron kínál komplex
szűrőcsomagot magánvérvételi helyein férfi páciensei számára.
A szűrőcsomag a prosztata specifikus antigén (PSA) vizsgálata mellett kitér a „férfierőt”,
hormonstátuszt vizsgáló paraméterekre, illetve további általános szűrőteszteket is tartalmaz.
A tesztoszteron a fő férfi nemi hormon, építő hatást fejt ki az izomtömegre, a csontokra, serkenti
a vérképzést és befolyásolja a kognitív funkciókat is. Az alacsony tesztoszteronszint férfiakban a
szív és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázati tényezőivel társulhat, a magasabb
LH-szint pedig fokozott rákkockázatot jelezhet.

Prosztata marker és hormonok: totál PSA, totál tesztoszteron, SHBG, biológiailag aktív
tesztoszteron, luteinizáló hormon (LH)
Vesefunkció: karbamid, kreatinin, húgysav, általános vizeletvizsgálat üledékkel
Májfunkció: GOT, GPT, gamma-GT, alkalikus foszfatáz
Szív és érrendszer: összes koleszterin, HDL koleszterin, LDL koleszterin, triglicerid
Gyulladásos markerek: C-reaktív protein (CRP), vörösvérsejt-süllyedés
Egyéb paraméterek: teljes vérkép, vércukor, nátrium, kálium, vas, transzferrin, összfehérje,
albumin

A teljes csomag vérvétellel együtt
13.490 Ft helyett mindössze 9.100 Ft-ért
igényelhető magánvérvételi helyeinken!
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ELŐZZE MEG A MÉHNYAKRÁKOT!
HPV-teszt és D-vitamin vizsgálat
INGYENES laborszűréssel kiegészítve
A méhnyakrákot közel 100%-ban a humán papillomavírus (HPV) magas kockázati csoportba
sorolt típusai okozzák. A vírus leggyakrabban szexuális úton terjed és akár hosszú ideig tünetek
nélkül lappanghat, mielőtt a rákos elfajulás a sejtekben megindulna. A magas kockázatú HPVtípusok a synlab otthoni önmintavételes HPV-tesztjével egyszerűen, gyorsan és biztonságosan
kimutathatók!
A D-vitamin sokrétű szerepét számos tanulmány bizonyítja, az immunrendszerre gyakorolt pozitív
hatása miatt a betegségek megelőzésében kiemelt jelentősége van.
Novemberi akciónk keretében az önmintavételes HPV-teszt és D-vitamin vizsgálat mellé ingyen
adjuk laborcsomagunkat, melyben megtalálhatók azok az általános szűrővizsgálatok (máj, vese,
szív és érrendszer, gyulladásos markerek stb.), melyeket érdemes elvégeztetni az éves szűrés
részeként.

Méhnyakrák megelőzés: önmintavételes HPV-teszt
Csontanyagcsere és immunrendszer: D-vitamin
Vesefunkció: karbamid, kreatinin, húgysav, általános vizeletvizsgálat üledékkel
Májfunkció: GOT, GPT, gamma-GT, alkalikus foszfatáz
Szív és érrendszer: összes koleszterin, HDL koleszterin, LDL koleszterin, triglicerid
Gyulladásos markerek: C-reaktív protein (CRP), vörösvérsejt-süllyedés
Egyéb paraméterek: teljes vérkép, vércukor, nátrium, kálium, vas, transzferrin, összfehérje,
albumin

A teljes csomag vérvétellel együtt
14.960 Ft helyett most mindössze 9.400 Ft-ért
igényelhető magánvérvételi helyeinken!

