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Szűrésprogram
Őrizze meg szíve egészségét 

a legmodernebb szív- és érrend- 

szeri szűrésprogram segítségével.
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Őrizze meg szíve egészségét

A CardioMobile szűrésprogram célja, hogy a legmagasabb szakmai szín-

vonalú, professzionális kardiológiai szűrővizsgálatokat elhozza Önhöz 

a hatékony megelőzés és egészség-megőrzés céljából.

Mit nyújt a  
CardioMobile?
• Átfogó kardiológiai szűrővizsgálat az Európai Kardiológus 

Társaság (ESC) aktuális ajánlásai és a Magyar Kardiológu-

sok Társaságának (MKT) szakmai irányelvei szerint

• A szív- és érrendszeri megbetegedések legfontosabb 

rizikófaktorainak pontos és gyors vizsgálata, értékelése

• A legújabb orvos-technológiai fejlesztéseket képviselő, 

megbízható, klinikailag validált eszközök alkalmazása

• Kardiológus szakorvosi felügyelet mellett a vizsgálati ered-

mények megbízható értékelése, akár idegen nyelven is 

• A szűrőprogram eredményeinek digitális rögzítése, 

tárolása, követése elektronikus betegkártya segítségével

• Igény esetén kardiológiai szakorvosi konzultáció 

az ország több pontján partnerhálózatunkon keresztül

• Kiváló ár/érték arányú, a legmagasabb szakmai igényes-

séggel összeállított szolgáltatás, mely az Ön lakóhelye 

vagy kedvelt kikapcsolódási pontjai közelében elérhető



Az egészség házhoz jön
www.CardioMobile.eu

Mi a CardioMobile?

A CardioMobile egy professzionális, igényes, exkluzív mobil kardiológiai 

rendelő, a legmodernebb technológiával felszerelve.



Miért van szükség 
szűrővizsgálatokra?

A szív- és érrendszeri megbetegedések mind hazánkban, mind a világ 

fejlett országaiban első helyen állnak a halálozási statisztikákban. 

Magyarországon a nőknél 52%-ban, míg a férfiaknál 42%-ában szív-  

és érrendszeri betegségek felelősek a halálozásért. 
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 Forrás: CV disease statistics 2012. http://www.escardio.org

Vezető haláloki tényezők nemek 
szerinti megoszlásban
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Tegyen időben egészsége 
megőrzéséért!  
A kulcs: a SZŰRÉS és MEGELŐZÉS!
Az elmúlt évtizedekben világszerte óriási figyelmet fordítanak a szív és érrendszeri beteg-

ségek megelőzésére és a halálozási statisztika javítására. Finnországban a hatékony szűrő

és megelőző programok hatására 30 év alatt harmadára csökkent a koszorúér-betegség 

eredetű halálesetek száma.

9 fő rizikótényező tehető felelőssé 
a szívinfarktus kialakulásáért

52 ország 29 972 esetének elemzése alapján

Forrás: Yusuf S és mtsai. (az INTERHEART vizsgálat). Lancet 2004;364.937-52.
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Mértékletes alkohol- 
fogyasztás hiánya (3%)

Kóros
koleszterin 
(24%)

Kóros
pszichoszociális
környezet (16%)

Zöldség és gyümölcs 
fogyasztásának hiánya
(7%)

Fizikai inaktivitás
(6%)



A megelőzés fiatal kortól 
a leghatékonyabb
Az egészség az Ön legnagyobb értéke! Már fiatal kortól javasolt, hogy tudatosan készüljön 

ennek hatékony megőrzésére a rizikófaktorainak szűrésével és a betegség korai stádiumban 

történő felismerésével. A verőérszűkület kialakulása évtizedes folyamat eredménye. Ezért 

nagyon fontos a rizikófaktorok és az egészségi állapot korai felmérése és rendszeres követése. 
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A szűrésprogram során 
végzett vizsgálatok

Szív- és érrendszeri 
rizikó felmérése

Az Európai Kardiológus Társaság (ESC) 

ajánlása nyomán a HeartScore® segítségé-

vel felmérjük a 10 év alatt várható halálos 

szív- és érrendszeri események várható 

kockázatát. Ez az Ön személyes rizikója, 

mely meghatározza, hogy mit tekintünk 

ideális értéknek a vizsgálati eredmények 

szempontjából és mit javaslunk a javulás 

érdekében.

Boka-felkar index 
meghatározása

A boka-felkar index (ABI) mérése alapve-

tően fontos az alsó végtagi verőérszűkület 

kimutatásában. 

A mérés a forradalmi újdonságot jelentő 

BOSO® automata ABI mérővel történik.

Vérnyomásmérés

Vérnyomásmérés mindkét felkaron 

a szisztolés és diasztolés vérnyomás, 

valamint a pulzusnyomás meghatározá-

sára.  
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Érelmeszesedés 
vizsgálata

Az Arteriograph® módszerrel végzett érme-

revség meghatározás (arteriás stiffness 

vizsgálat) megmutatja a fő verőéren (aorta) 

mérhető érelmeszesedés mértékét (pulzus-

hullám terjedési sebesség, PWV). 

A magas terjedési sebesség előrehaladott 

érelmeszesedésre utal, önálló rizikófaktor.

EKG

12 elvezetéses nyugalmi EKG  

(CARDY®), mely minden professzionális 

kardiológiai szűrésprogram alapja. 

A telemetrikus EKG-t  kardiológus szakorvos 

értékeli azonnal a szűrés során.

EKG-monitorozás

5 perces folyamatos EKG-monitorozás 

(CARDY®) az esetleges ritmuszavarok meg-

bízhatóbb észlelése és rögzítése céljából. 
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Részletes testösszetétel 
elemzés

Elektromos impedancia-mérésen alapuló 

részletes, professzionális testösszeté-

tel-elemzés mely magában foglalja a 

testsúly, testtömeg index (BMI), vázizom- 

tömeg, zsírtömeg, oedema meghatározá-

sát és ezekből számított testsúly-változta-

tási igény, fittségi index kalkulációját.

Légzésfunkciós vizsgálat

A fulladásos panaszok mind a szívbetegsé-

gek, mind a tüdőbetegség jellemző tünetei 

lehetnek. 

A légzésfunkciós vizsgálattal megállapít-

ható, ha a fulladás hátterében tüdőbeteg-

ség áll, és elkülöníthető a két legfontosabb 

légzőrendszeri megbetegedés.

Pulzoxymetria

Az arteriás vér oxigéntartalmának mérése, 

mely az ujjak fájdalommentes vizsgálatá-

val megadja a vér oxigén-telítettségét.
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Professzionális 
laborvizsgálat

• Összkoleszterin 

• LDL

• HDL

• Triglicerid

• Vesefunkció: 

Kreatinin, Karbamid, eGFR

• Vércukor 

• Hemoglobin A1c

• Nátrium, Kálium

• Kalcium, Magnézium

• Vas, húgysav

• hsCRP

• Hematokrit

• Hemoglobin

• Fehérvérsejt-szám

• Vörösvérsejt-szám

• Vérlemezke-szám

• INR (extra opció)

• NT-proBNP (extra opció)

Egészség kártya

A teljes szűrésprogram során keletkező 

vizsgálati eredményeket digitálisan rögzít-

jük és tároljuk , és ezzel a kártyával később 

bármikor, bárhol hozzáférhető.  

Vége a vastag papírdossziéknak, minden 

adata biztonságban eltárolva! 



Ha felkeltettük érdeklődését 
keressen minket az alábbi 
elérhetőségeinken:

+36-70/904-4770 
info@cardiomobile.eu
www.CardioMobile.eu 

Ideal Medical Kft.

8230 Balatonfüred, 
Jókai utca 5.

1052 Budapest, 
Petőfi Sándor utca 11. 4/20.
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Miért válassza 
a CardioMobile 
szűrésprogramot?

• Mert a legmagasabb szintű szakmai  

igényességgel lett összeállítva a hatékony  

kardiológiai szűrés és megelőzés céljából

• Professzionális szolgáltatás –  

verhetetlen áron

• Átfogó kardiológiai szűrés 40 perc alatt, 

azonnali eredménnyel

• A legmodernebb technológia igényes  

környezetben

• Kövesse egészségi állapotának alakulását 

számítógépen vagy okostelefonon éveken át


