PREVENCIÓ

SALUT
tot inclòs!

Qualitat de vida i benestar

REVISIONS SALUT I
FACTORS DE RISC

preu
segons revisió

informa’t!

Les revisions tenen com a objectiu
principal confirmar el teu bon estat de
salut o detectar possibles factors de risc
modificables i exercir una influència positiva en
el teu benestar i millora de la salut.
En un mateix dia es realitzen totes les proves que seran
avaluades per un metge qui us donarà un diagnòstic precís així
com les pautes a seguir per prevenir i conservar un bon estat
de salut o, en cas necessari, us prescriurà un tractament o la
visita a un especialista en concret.

Unitats
Especialitzades
www.vithas.es

250 €

REVISIÓ BÀSICA
Consulta amb anamnesi i exploració física
Reconeixement mèdic
Anàlisi de sang i orina
Electrocardiograma
Radiografia de tòrax

REVISIÓ INTEGRAL

770 €

Consulta amb anamnesi i exploració física
Reconeixement mèdic
Anàlisi de sang + orina + femta
Electrocardiograma
Radiografia de tòrax
Prova d'esforç
Ecografia multiòrgan de cribatge:
Ecocardiografia bàsica
Ecografia tiroïdal
Ecografia vascular. Aorta i caròtides. Venes femoro-poplítees
Ecografia abdominal
Consulta i informe detallat

1.350 €

REVISIÓ PLUS

Inclou tots els apartats de la Revisió Integral
Marcadors tumorals (CE A, CA - 19.9, CA - 125)
Perfil hormonal
si no+precisa
Home: Ecografia Urològica
Estudi de l'Antígen Prostàtic
colonoscòpia
Específic (PSA)
Dona: Mamografia + Ecografia mamària
Estada en habitació privada de l'Hospital de Dia durant el
temps de realització de les proves on podràs relaxar-te
estant acompanyat en tot moment.
Consulta i informe detallat

Consulta opcions de finançament sense interessos

finançament

12 mesos sense interessos
infolleida@vithas.es
VITHAS SALUT
Av. Tortosa, 4. Lleida
Tel. 973 266 300
Tel. 973 27 27 70 - Maternum
Tel. 973 27 00 88 - Beautyum

VITHAS HOSPITAL MONTSERRAT

URGÈNCIES, BLOC QUIRÚRGIC, DIAGNÒSTIC
PER LA IMATGE I HOSPITALITZACIÓ
Bisbe Torres, 13. Lleida
Tel. 973 266 300

L5 L9 L11

L1 L4 L6 L7 L8

Informa’t
607 43 18 79 / 636 15 08 85
Dilluns a divendres de 9 a 19.30h
cita online: www.vithas.es

Preus vàlids fins el 30.09.2016
o proper canvi de tarifes

