
Komplexní anamnéza, fyzikální vyšetření

biochemie (ionty)   – Natrium, Kalium, Chloridy, Calcium, Fosfor, Magnesium 
diabetologický profi l   – glykémie, glykovaný hemoglobin
lipidové spektrum   – celkový cholesterol, TG, HDL a LDL cholesterol
jaterní soubor  – bilirubin, enzymy ALT, AST, GMT, ALP
pankreatické enzymy   – amylasa, pankreatická amylasa
ledvinné funkce   – urea, kreatinin, kyselina močová
hormony štítné žlázy   – TSH, fT4
zánětlivé parametry   – CRP, sedimentace
orientační hodnocení nutrice  – celková bílkovina, albumin
vyšetření moče  – chemicky včetně sedimentu
vyšetření stolice na okultní  – screening kolorektálního karcinomu
(skryté) krvácení 
hematologie   – krevní obraz + differenciál

Komplexní vyšetření lékařem, EKG, ergometrie, echokardiografi e

Komplexní vyšetření lékařem, vyšetření refl exů a pohybových stereotypů

Komplexní kineziologický rozbor - fyzioterapeutická analýza (60 minut)

Komplexní vyšetření lékařem

Komplexní vyšetření lékařem akupunkturistou, vyšetření v rámci konceptu FRM a TČM

SONO břicha a malé pánve (vyšetření jater, žlučníku, žlučových cest, slinivky břišní, ledvin, 
močového měchýře, dělohy, vaječníků, prostaty, posouzení ev. tekutiny v dutině břišní)

Rentgen plic a srdce (vyloučení plicních, srdečních anomálií)
 
Shrnutí výsledků a doporučení specialisty, v případě potřeby doporučení k dalším konzultacím 
nebo léčbě, edukace ohledně výživových doporučení, stanovení  kardiovaskulárních 
a metabolických rizik

18.322 Kč

KOMPLEXNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

PRAKTICKÝ
LÉKAŘ

LABORATORNÍ 
VYŠETŘENÍ

KARDIOLOGIE
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ORTOPEDIE

AKUPUNKTURNÍ 
DIAGNOSTIKA

ULTRAZVUKOVÉ 
VYŠETŘENÍ

RTG HRUDNÍKU

ZÁVĚREČNÁ 
ZPRÁVA 

CENA 

Získáte komplexní informace o vašem aktuálním zdravotním stavu, navrhneme Vám směr léčby či prevence, 
výživová doporučení i vhodná pohybová opatření.



ONKOMARKERY 
Muži – PSA, fPSA, CA-15-3, CA-19-9, CA 72-4, CEA 

Ženy – CA 125, CA-15-3, CA-19-9, CA 72-4, CEA  

HORMONÁLNÍ PROFIL 
Muži – hladina testosteronu 

Ženy – hladina FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin 

INFEKČNÍ PANEL 
panel hepatitid A,B,C + test na HIV

ZHODNOCENÍ METABOLISMU ŽELEZA, KYSELINY LISTOVÉ, VITAMÍNU B12
Hladina 25-hydroxyvitamin D – marker kostního metabolismu

VYŠETŘENÍ HOMOCYSTEINU 
rizikový faktor cévních onemocnění, 

onemocnění myokardu, mozkových příhod

VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY A RH FAKTORU 
vztah krevních skupin k dietě, sklonům k některým onemocněním 

DOPLŇKOVÉ ODBĚRY
(za příplatek)

3.700 Kč
3.400 Kč

400 Kč
1.500 Kč

4.500 Kč

3.000 Kč

650 Kč

380 Kč


