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Laboratóriumi szűrések

Laboratóriumi szolgáltatásaink nem csak a betegségek
jelenlétének kiszűrésére, de a már kialakult betegségek
állapotának, gyógyulási folyamatának ellenőrzésére is kiválóan
alkalmasak.

Szolgáltatásunk egyedisége, hogy több, mint száz vizsgálatunk
beutaló és hosszú sorban állás nélkül – legtöbbször 24 órán
belüli eredménykiadással – vehető igénybe.

A leletek értékelését is többféle módon segítjük, egy teljesen
egyénre szabott, részletes és közérthető dokumentációval
támogatjuk ügyfeleinket a laboreredmények és az azok alapján
felállított orvosi diagnózis értelmezésében:

WorCare Kislabor Leletértékelő Dokumentum MINTA

Az alábbi táblázat segítségével részletesen informálódhat arról,
hogy milyen laborvizsgálatokat tartalmazhatnak a különböző,
célirányos laboratóriumi szűréscsoportok, illetve az egyes
laboreredmények jelentéséről és értéktartományáról is bővebb
információhoz juthat.

A teljes labor árlistánkat a linkre kattintva tekintheti meg: LABOR
ÁRLISTA
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Átfogó vizsgálatpanelek

KIS LABOR VIZSGÁLAT

NAGY LABOR VIZSGÁLAT

Prevenciós labor-szűrőcsomagok

ALAPLABOR CSOMAG

PREVENCIÓS LABOR CSOMAG

NŐI LABOR CSOMAG

FÉRFI LABOR CSOMAG

PAJZSMIRIGY LABOR CSOMAG

CSONT- ÉS ÍZÜLET LABOR CSOMAG

Területekre koncentrált
vizsgálatpanelek

VESEFUNKCIÓ VIZSGÁLATOK

MÁJFUNKCIÓ VIZSGÁLATA

PAJZSMIRIGY VIZSGÁLATOK

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI VIZSGÁLATOK
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VÉRALVADÁSI VIZSGÁLATOK

ALLERGIA VIZSGÁLATOK SZÉRUMBÓL

TUMORMARKER MEGHATÁROZÁSOK

GYULLADÁSOS MARKER VIZSGÁLAT

CSONTMARKER MEGHATÁROZÁSOK

VÉRCSOPORT VIZSGÁLAT

NŐI HORMONOK VIZSGÁLATA

SZÉKLET WEBER (SZÉKLET VÉRVIZSGÁLATA)

VASTAGBÉL-RÁKSZŰRÉS SZÉKLETBŐL (M2-PK)

TELJES VIZELET ÉS ÜLEDÉKVIZSGÁLAT LABORBAN

A teljes labor árlistánkat a linkre kattintva tekintheti meg: LABOR
ÁRLISTA

HOL ÉS HOGYAN VEHETEM IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

A szolgáltatások egészségpénztári befizetések terhére is
igénybe vehetőek.
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MAGUNKRÓL

Célunk az egészségmegőrzés segítése. Ennek
érdekében szűrővizsgálatok, védőoltások, speciális
diagnosztikai módszerek széles skálájával állunk
magán és céges ügyfeleink rendelkezésére.

Tudjuk, hogy igazán hatékony munkát csak úgy
végezhetünk, ha a legmagasabb szakmai és minőségi
elvárásoknak is megfelelünk.

KAPCSOLAT

Central office: 
H-1134 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.

Mail address:
H-1386 Budapest, Pf. 923

Phone: +36 1 696 1230

Fax: +36 1 696 1231
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