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Preventivní onkologická prohlídka pro každého - opakovaná
Balí ek preventivních vyšet ení poskytovaný ve všední den, ur ený klient m, kte í již v minulosti absolvovali
preventivní vyšet ení v MOÚ. (Uvedené ceny jsou bez DPH, tyto služby jsou od dan osvobozeny)
Druh prevence
Krevní obraz

Velká krev + analýza mo i

Celková bílkovina v mo i
Imunofixace bílkovin
Hb v krvi
CEA
Ca 19-9
PSA
PSA volný
HCG
AFP
Ca125
25_OH D
UZ b icha
UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily)
nebo mamografie
iFOBT
EKG
Odb r krve
Vyšet ení léka em v etn
záv re né zprávy

Cena všední den
Krevní obraz s diferenciálem
Sedimentace erytrocyt
Stanovení C - reaktivního proteinu
Sodík
Chloridy
Draslík
Vápník celkový
Bilirubin celkový
Ho ík
AST
ALT
GMT
Fosfatáza alkalická (ALP)
LDH
Albumin
Kreatinin
UREA
Kyselina mo ová
Glukóza kvantitativní stanovení
Cholesterol
Triglyceridy
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Analýza mo i chemicky a mikroskopicky
Bílkovina celková
Elektroforéza protein
Tyreotropin (TSH)
Kvantitativní stanovení celkové bílkoviny v mo i
Screeningová imunofixace bílkovin v séru
Stanovení glykovaného Hb v krvi
CEA
Ca 19-9
Prostatický specifický antigen (u muž starších 40 let)
Prostatický specifický antigen volný (u muž starších 40 let)
HCG (u muž mladších 40 let)
ALFA 1 Fetoprotein (u muž mladších 40 let)
CA 125 (ženy)
Vitamín D
UZ vyšet ení horní poloviny b icha
UZ vyšet ená dolní poloviny b icha
UZ varlat
UZ prsu (mamma + axily) alternativn vyš. mamografie u žen ve
v ku nad 40 let, pokud nebylo v posledních 2 letech
Vyšet ení okultního krvácení ve stolici
EKG vyšet ení
Odb r krve
Komplexní vyšet ení onkologem - balí ek
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