Bij de Full Body Complete Check kunnen wij met de moderne 3 Tesla MRI scan in combinatie met belangrijke internis-

radprax
Full Body Check

tisch-cardiologische onderzoeken de status van uw bloedvaten en organen in kaart brengen. Deze manier is een zeer
betrouwbare metwhode om kanker en hart- en vaatziekten uit
te sluiten of eventueel in een vroeg stadium op te sporen.
Vooral bij het vroeg herkennen en het uit voorzorg onder-

vanaf 2196,30 Euro

zoeken van hart- en vaatziekten is het erg belangrijk om het
gehele vatenstelsel te onderzoeken. Dit komt doordat harten vaatziekten systeemziekten zijn. Alhoewel de kransvaten

en halsslagaders aantoonbaar de belangrijkste bloedvaten zijn om uit voorzorg een hartinfarct of beroerte vast te
stellen, kan een aanvankelijk niet zeer ernstige aandoening in een onbelangrijk deel van uw lichaam echter een
belangrijke indicator zijn voor een verhoogd risico in een essentieel deel van uw lichaam.

Uw Full Body Check Dagschema
8.00

Persoonlijk ontvangst in Radprax Voorzorgsinstituut.

8.15

Bloedafname voor het onderzoekslaboratorium. Wij serveren u een kleine snack.

8.45

Uw arts voert een uitvoerig gesprek met u over uw persoonlijke anamnese overzicht.

9.15

Onderzoek 1: Illustratie van het gehele bloedvatenstelsel (MRA)
Onderzoek 2: Illustratie van alle organen en de gehele wervelkolom (MRI)
Onderzoek 3: Echo van de hersenen (Echo)
Onderzoek 4: Internistische onderzoeken (Rust- en inspanningstest ECG,
longfunctie, oogmeting)
Onderzoek 5: Echo van de hersenverzorgende vaten en de schildklier

11.30 Vitaminerijk ontbijt in onze lounge met dakterras.
13.30 Uw arts legt u uitvoerig en in begrijpende taal de resultaten van het onderzoek uit.
Aanvullend krijgt u cardiologische tips en praktisch advies. Aan het einde ontvangt
u een map met alle onderzoeken alsmede een CD met het beeldmateriaal.

Hoe kunt u met ons in contact komen:

radprax MVZ GmbH

Fon: +49 (0)211.229.732-02

Radiologische Praxis Airport City

Fax: +49 (0)211.229.732-19

Peter-Müller-Straße 20

info@radprax-voorzorg.nl

40468 Düsseldorf / Germany

www.radprax-voorzorg.nl

