-10%
-10 -40%

Egészségpénztárak: Aranykor, AXA, Credit
Suisse Life & Pension, K & H Medicina,
MKB, OTP, TEMPO
Partnerkártya: Büki Szobaszövetség
Érvényes TAJ kártyával
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK

DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK,
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
ORVOSI KONZULTÁCIÓ
INGYENES
Kérdezzen személyesen! Segítünk kezeléseinek
kiválasztásában.
ORVOSI VIZSGÁLAT
4 000 Ft
Általános vizsgálat, vérnyomásmérés, EKG, stb.
TENSIOCLINIC ARTERIOGRÁFIA
- Érvizsgálat

5 800 Ft

Ez a fájdalmatlan, minden kellemetlenségtõl mentes
vizsgálat az artériás pulzushullám analízisét végzi el.
A mért adatok alkalmasak arra, hogy már az érelmeszesedés tünetmentes fázisában felfedezhessük a fenyegetõ veszélyt. Így az idõben elkezdett gyógyszeres
kezelés, életmód változtatás segítségével megelõzhetõ a szívinfarktus, az agyi érkatasztrófa (stroke),
a veseelégtelenség.

Mikor ajánlott a vizsgálat az Ön számára?
 ha családjában szívhalál,
magasvérnyomás,
cukorbetegség fordult elõ,
 ha Ön 40 év feletti férfi,
 ha Ön 45 év feletti hölgy,
 ha Ön magasvérnyomás,
cukorbetegség, vagy magas
koleszterinszint miatt
kezelt beteg.

DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK,
ÁLLAPOTFELMÉRÉS
SZívTeszt
30 perc 10 egészséges évért

11 000 Ft

TENSIOClinic Arteriográfia
laborvizsgálat: vércukor, koleszterin,
HDL-, LDL-koleszterin, triglycerid, húgysav, vese és májfunkció, szív-érrendszeri
rizikó számítás az elkövetkező 10 évre.
Vizsgálatunk komplett rizikószűrést kínál.
A kapott adatokat felhasználva számítjuk
ki a világszerte elfogadott Framingham
Scort, amely megmutatja, hogy koszorúér
megbetegdés szempontjából milyen veszélyeztetettségű a vizsgált személy. A kapott pontérték irányt ad a követendő kezelésnek
is.
Vérvételt éhgyomorral kell elvégeznünk a reggeli órákban. Eredményét másnap tudjuk közölni. Bejelentkezéskor kérjük ennek figyelembe vételét. Amennyiben a laborvizsgálatokról eredménye
korábbról már van, kérjük, hozza magával!
ALVÁSVIZSGÁLAT HORKOLÓKNAK
5 800 Ft
Ambuláns vizsgálat az Ön saját ágyában
A súlyos, légzés kimaradással járó horkolás nem csak az éjszaka
nyugalmát zavarja meg. A horkoló számára számos egyéb veszélyt
is hordoz: magasvérnyomás, szívritmus zavarok, elhízás cukorbetegség, memória zavar, csökkent nemi potencia, napközbeni alváskényszer, folyamatos fáradtságérzet, ebből
adódóan fokozott balesetveszély kiváltója lehet.
Alvásvizsgálatunk választ ad arra, hogy az Ön horkolása már kóros-e, veszélyezteti-e az Ön egészségét, kezelést igényel-e.
A vizsgálat otthonában, saját ágyában történik. Fizikai kellemetlenséggel nem jár. A műszer esti felhelyezése, illetve reggeli levétele pár perces oktatás után odahaza biztonsággal elvégezhető.
Kiknek javasolt a vizsgálat elvégeztetése?
 horkolóknak,
 túlsúlyosaknak,
 cukorbetegeknek, magas vérnyomás miatt kezelteknek.

KEZELÉSEK
Laserterápia

3 800 Ft

A laser mesterségesen előállított, fizikai tulajdonságaiból adódóan nagy energiasűrűségű fénysugár. Az általunk alkalmazott berendezések 100 - 450 mW energiájú fényt
bocsátanak ki. Ezen energiájú sugár nem
éget, a kezelés fájdalmatlan.
A lézerfény hatására javul a helyi vérkeringés, emelkedik a fájdalomcsillapító hatású
endorphin szöveti koncentrációja, oldódik az
izmok feszülése, csökken a fájdalom.
Tartós javulás már 5–7 kezeléstől várható!
A laserterápia javallatai:
 migrén és egyéb fejfájások,
 nyaki, vállövi izomfájdalmak,
kéz- alkari zsibbadással,
 deréktáji, keresztcsonti fájdalmak,
porckorong betegségek műtét
előtti, illetve utáni állapotai,
 csípő, térd- és vállízületi kopások,
 kis ízületek reumatikus panaszai,
 övsömör lezajlása utáni fájdalmak,
 arcidegzsába.
Ellenjavallatok:
 lázas állapot, tbc, aktív daganat.
Mágneskezelés

2 400 Ft

Kísérletekkel bizonyított, hogy a mágnesesség elengedhetetlen feltétele volt a földi élet kialakulásának és lesz a fennmaradásának.
Betegségként ismert a Mágneses Térhiányos Tünetegyüttes,
amely a vállöv, a nyak és hát izomzatának merevségével, fejfájással, szédüléssel, járásbizonytalansággal, állandó fáradtságérzéssel jár együtt.A kellő intenzitású mágneses térben az erek simaizomzata ellazul, csökken a vér viszkozitása, javul a sejtek vér és
oxigén ellátottsága csökken a fájdalom.

Aktiválódnak a csontépítő sejtek, erőteljes csont és porcképzés
indul meg. A kezelés előtt 30 perccel fél liter ásványvíz elfogyasztása javasolt.
A pulzáló mágneskezelés javallatai:
 kimerültség, stressz, alvászavar,
 csontritkulás, érszűkület,
cukorbetegség
 vérnyomás problémák, szédülés,
 nőgyógyászati panaszok, menstruációs görcsök, változó kori panaszok,
 székrekedés.
Ellenjavallatok:
 pacemaker,
inzulinpumpa,

 terhesség, szoptatás,
epilepsia.

Oxigén-tréning-terápia
Oxigén inhaláció

1 900 Ft

Oxigén-tréning-terápia
A tréning- során pácienseink egy orrszondán keresztül 3-5 liter tiszta oxigént lélegeznek be percenként, és közben egészségi állapotukhoz szabott intenzitással kerékpároznak. A kezelés elősegíti a
salakanyagok kimosódását a szövetekből, a sejtek oxigénhiány tűrőképessége jelentősen javul, pácienseink fizikai terhelhetősége nő.
Oxigén inhaláció
Nyugalomban történő oxigén belégzés. Mozgásszervi fájdalmak miatt kerékpározni nem tudó pácienseink számára ajánlott módszer.
A kezelés javallatai:
 asztma, krónikus hörghurut, dohányzás,
 végtagi és koszorús erek szűkülete,
 magasvérnyomás, cukorbetegség,
 szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, és műtétek utókezelése,
 memória panaszok, szédülés, fülzúgás.
SZÍNTERÁPIA

2 100 Ft

A színek közvetítette energiát évezredek óta használja az ember hangulatának, egészségének javítására. A vörös oldja az
izmok görcsös fájdalmát, a narancs jót tesz fáradtság, depresszió esetén. A sárga főként keringési és anyagcsere elváltozások gyógyítója. A légúti
panaszok csökkentésére zöldet
ajánlunk. Az ízületi fájdalmak jól
reagálnak a kékre.
A színterápiás kezelések hatékonyságát és élményét egyidejű
oxigén belégzéssel fokozzuk.

GYÓGYKÚRÁK,
REGENERÁLÓ PROGRAMOK
„TINNITUS" program
fülzúgás kezelés

28 000 Ft

orvosi vizsgálat, – laserterápia 5 db,
– mágneskezelés 3 db,
– oxigén-téning-terápia 3 db
Kombinációs kezelésünk a belső fül vérellátási problémáira, a stresszre, és a nyaki
izomzat görcsös állapotára visszavezethető
esetekben eredményes.
„ARTHROSIS" program
fájdalomcsillapítás, porcépítés

27 000 Ft

orvosi vizsgálat, – laserterápia 5 db, – mágneskezelés 5 db
Javasolt: a váll, a csípő, a térd és a kéz ízületeinek „kopásos"
eredetű panaszainak kezelésére.
„GERINC" program
fájdalomkezelés

27 000 Ft

orvosi vizsgálat, – laserterápia 5 db,
– mágneskezelés 5 db
Javasolt: a nyaki és deréktáji gerinc panaszainak (lumbago, isiász,
porckorongsérv) tüneteinek gyógyítására.
„FEJFÁJÁS" program
fájdalomterápia

24 000 Ft

orvosi vizsgálat, – laserterápia 5 db,
– oxigén-tréning-terápia 5 db
Javasolt: különböző eredetű fejfájások kezelésére.
Betegeink leggyakrabban az ún. nyaki eredetű tenziós fejfájással,
valamint az egy oldali, hányással együtt járó migrénnel fordulnak
hozzánk.
„ALLERGIA" program
tünetmentesítõ kezelés
orvosi vizsgálat, – laserterápia 5 db,
– mágneskezelés 3 db
Légúti allergiás betegségekben
(szezonális szénanátha, allergiás asztma)
szenvedőknek ajánljuk kúránkat.

23 000 Ft

GYÓGYKÚRÁK,
REGENERÁLÓ PROGRAMOK
„KERINGÉS" program
szív-érrendszeri megelõzés,
rehabilitáció

23 000 Ft

TENSIOClinc Arteriográfia,
– mágneskezelés 5 db,
– oxigén-tréning-terápia 5 db
Javasolt: magas vérnyomás és cukorbetegség érszövődményeinek megelőzésére, valamint érszűkület, szívinfarktus gyógyszeres kezelésének
kiegészítésére, agyi történések utókezelésére.
„VILLÁM" program
csapás a fájdalomra

19 000 Ft

Orvosi konzultáció, mágneskezelés -3 db, laserkezelés - 3 db,
TENS - 3 db
Gerinc- és ízületi betegségek gyors és hatékony kezelésére.
„ENERGIA" program
3 napos frissítő kúra

12 000 Ft

Orvosi konzultáció, mágneskezelés
- 3 db, - oxigén-tréning-terápia -3 db, színterápia - 3 db
Regeneráló, pihentető program. Megszűnnek a fáradtságból származó testi tünetek: alvási zavar, memória problémák, depresszió.
„CSONTRITKULÁS" program
11 000 Ft
fájdalomcsillapítás, csonttömeg növelés
orvosi vizsgálat, – mágneskezelés 5 db
Javasolt: csontritkulás megelőzésére, a csontritkulást kísérő tünetek csökkentésére.
Alkalmas csonttörés, protézis beültetés utókezelésére.

ÁRLISTA (érvényes 2010. 02. 01-tõl)
KEZELÉS

ÁR

ÁR TAJ kártyával

Orvosi konzultáció

ingyenes

ingyenes

Orvosi vizsgálat

4 000 Ft

2 500 Ft

Laserterápia

3 800 Ft

2 400 Ft

Mágnesterápia

2 400 Ft

1 600 Ft

Színterápia

2 100 Ft

1 400 Ft

Oxigénterápia

1 900 Ft

1 300 Ft

Arteriográfia

5 800 Ft

5 000 Ft

Alvásvizsgálat

5 800 Ft

5 000 Ft

SzívTeszt

11 000 Ft

10 000 Ft

Villám kúra

19 000 Ft

12 000 Ft

Tinnitus program
fülzúgáskezelés

28 000 Ft

18 000 Ft

Gerinc program
fájdalomkezelés

27 000 Ft

17 000 Ft

Arthrosis program
fájdalomcsillapítás,
porcregeneráció

27 000 Ft

17 000 Ft

Fejfájás program
fájdalomkezelés

24 000 Ft

15 000 Ft

Allergia program
tünetmentesítő kúra

23 000 Ft

14 000 Ft

23 000 Ft

14 000 Ft

12 000 Ft

7 000 Ft

11 000 Ft

7 000 Ft

Keringés program
szív-érrendszeri megelőzés,
rehabilitáció

Energia program
frissítő kúra
Csontritkulás program
csontképzés, fájdalomcsillapítás

CELLRUBIN RENDELÕ
Fizioterápiás Intézet 1. emelet
(H-9740 Bükfürdő, Termál krt.2.)
Tel. : +36 94 558-085
Mobil: +36 20 9376-749
E-mail: drgalambos@spabuk.hu  Web: www.drgalambos.hu

DR. GALAMBOS GYÖRGY
a fizioterápia, az aneszteziológia, az intenzívterápia
és az üzemorvostan szakorvosa

GALAMBOS GABRIELLA
fizioterápiás asszisztens

hétfõ, kedd, péntek
szerda
csütörtök

09. 00 – 12. 30
09. 00 – 11. 30
10. 00 – 13. 00

