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Zdravie nás spája

V našom medicínskom centre 
uniKLINIKA kardinála Korca 
sme pre Vás pripravili nové 

nadštandardné preventívne programy.





Predstavujeme vám nový „PUZZLE“ medicínsky preventívny systém určený pre všetkých vás, kto-
rí máte záujem podrobnejšie poznať váš aktuálny zdravotný stav.

Či už je dôvodom absolvovania preventívneho programu plánovaná zmena životného štýlu, za-
radenie sa do rôznych fi tnes a redukčných programov, záujem predísť civilizačným ochoreniam, 
ktoré sa vyskytli v rodine, alebo aj prvé chorobné príznaky, z výsledkov realizovaných vyšetrení 
vám tím našich odborníkov poskytne ucelenú informáciu o fungovaní vášho organizmu a jeho 
jednotlivých orgánových skupín, ako aj relevantné medicínske odporúčania.

Pre vaše pohodlie sú všetky vyšetrenia vykonané v jeden deň, pod jednou strechou a prebiehajú 
bez dlhšieho čakania. Medzi jednotlivými vyšetreniami si môžete oddýchnuť v príjemnom prostre-
dí našej VIP čakárne, s wifi  pripojením a občerstvením, ktoré rovnako ako sprievod do jednotlivých 
ambulancií, zabezpečí ochotný personál.

Výstupom je podrobná lekárska správa, v ktorej sú uvedené výsledky všetkých realizovaných vy-
šetrení so záverom, obsahujúcim posúdenie celkového zdravotného stavu a odporúčania na jeho 
prípadné zlepšenie.
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Nový „PUZZLE“ systém nadštandardných preventívnych programov spočíva vo vý-
bere jedného z troch základných programov. Zároveň si každý klient môže pod-
ľa svojho uváženia, alebo po konzultácii s lekárom, vybrať k základnému balíku 
aj ďalšie špecializované preventívne balíky z našej ponuky.

„Existuje tisíc chorôb, ale iba jedno zdravie.“
Karl Ludwig Borne – nemecký spisovateľ



Poďte si vyskladať svoju vlastnú „preventívku“

Najskôr si vyberiete medzi dvoma starostlivo zostavenými programami – Program BASIC, 
alebo podľa pohlavia Program EXTRA WOMEN, či Program EXTRA MEN. Súčasťou každého z nich 
je anamnestický rozhovor s lekárom o zdravotných ťažkostiach klienta a viac či menej podrob-
né vyšetrenia zamerané na včasné odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení 
a postihnutí kardiovaskulárneho systému.

Základnú dvojicu dopĺňa Program MINI FIT, ktorý odporúčame najmä klientom, orientujúcim sa 
na úpravu životosprávy, úpravu hmotnosti zdravým spôsobom ale i športovcom, ktorí chcú kon-
trolovať nárast svojej svalovej hmoty a úbytok tuku.
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Preventívny program  Basic
Výstupom z preventívneho programu BASIC je základný prehľad o fungovaní nášho kardiovasku-
lárneho a tráviaceho systému.

„Choroba učí aké cenné je zdravie.“
Latinské príslovie
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ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV 
Interné vyšetrenie 

Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
Analýza tela InBody 770
Vyšetrenie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)

Laboratórne vyšetrenia
a) Krvi

Krvný obraz + diff.

Glukóza

Inzulín

Inzulínová rezistencia

Kyselina močová 

Urea – močovina (obličkový parameter)

Kreatinín (obličkový parameter)

Bilirubín (parameter ochorenia pečene)

AST (parameter ochorenia pečene)

ALT (parameter ochorenia pečenie)

GMT (parameter ochorenia pečene)

Cholesterol (lipidové spektrum)

Triacylglyceroly (lipidové spektrum)

HDL (lipidové spektrum)

LDL (lipidové spektrum)

Vitamín D

Ionogram – natrium, kalium, kalcium, chloridy

CRP (zápalový parameter)

b) Moču 
Vyšetrenie moču chemicky 

Zobrazovacie vyšetrenia 
USG brušných orgánov – pečeň, žlčník, obličky, pankreas

Preventívny program  Basic
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Z programu EXTRA si žena odnesie zhodnotenie svojho zdravia aj s posúdením gynekologických 
rizík a možných zápalových procesov.

„Život bez zdravia je bremenom, 
so zdravím – radosť.“

Henry Wadsworth Longfellow – americký básnik

Preventívny program  Extra Women
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Interné vyšetrenie 
Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
Analýza tela InBody 770
Vyšetrenie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)
Spirometria

Laboratórne vyšetrenia
a) Krvi

Krvný obraz + diff.

Glukóza

Inzulín

Inzulínová rezistencia

Kyselina močová 

Urea – močovina (obličkový parameter)

Kreatinín (obličkový parameter)

Bilirubín (parameter ochorenia pečene)

AST (parameter ochorenia pečene)

ALT (parameter ochorenia pečenie)

GMT (parameter ochorenia pečene)

Cholesterol (lipidové spektrum)

Triacylglyceroly (lipidové spektrum)

HDL (lipidové spektrum)

LDL (lipidové spektrum)

Vitamín B12

Vitamín D

Ionogram – natrium, kalium, kalcium, chloridy

CRP (zápalový parameter)

TSH

FT3

FT4

Homocysteín

b) Moču 
Vyšetrenie moču chemicky

Vyšetrenie močového sedimentu 

Zobrazovacie vyšetrenia 
USG brušných orgánov – pečeň, žlčník, obličky, 
pankreas
USG karotíd

Gynekologické vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie
Palpačné vyšetrenie prsníkov
Vyšetrenie na onkocytológiu – cielené stery
Kolposkopia
Sonografi cké vyšetrenie transvaginálnou sondou

Preventívny program  Extra Women
ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV
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Pre mužov program EXTRA prinesie zhodnotenie aj ich reprodukčného zdravia a celkový pohľad 
na riziko civilizačných ochorení.

„Ľudské telo je chrám. Choroba je trhlina 
v harmónii. Zdravie je súzvuk.“

Hippokratés – staroveký grécky lekár

Preventívny program  Extra Men
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Preventívny program  Extra Men

Interné vyšetrenie 
Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie
EKG
Analýza tela InBody 770
Vyšetrenie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)
Spirometria

Laboratórne vyšetrenia
a) Krvi

Krvný obraz + diff.

Glukóza

Inzulín

Inzulínová rezistencia

Kyselina močová

Urea – močovina (obličkový parameter)

Kreatinín (obličkový parameter)

Bilirubín (parameter ochorenia pečene)

AST (parameter ochorenia pečene)

ALT (parameter ochorenia pečenie)

GMT (parameter ochorenia pečene)

Cholesterol (lipidové spektrum)

Triacylglyceroly (lipidové spektrum)

HDL (lipidové spektrum)

LDL (lipidové spektrum)

Vitamín B12

Vitamín D

Ionogram – natrium, kalium, kalcium, chloridy

CRP (zápalový parameter)

TSH

FT3

FT4

Homocysteín

b) Moču 
Vyšetrenie moču chemicky

Vyšetrenie močového sedimentu 

Zobrazovacie vyšetrenia 
USG brušných orgánov – pečeň, žlčník, obličky, 
pankreas
USG karotíd

Urologické vyšetrenie
Anamnéza
Fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho 
rektálneho vyšetrenia
Vyšetrenie moču chemicky a mikroskopicky
USG skróta (mieška) – vonkajšieho genitálu 
u muža

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV
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ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV

Interné vyšetrenie (max. 30 minút)
Vyšetrenie lekárom s konzultáciou
Analýza tela InBody 770

Opakované absolvovanie analýzy tela InBody770 za cenu 10,00 €

Preventívny program  Mini Fit
Ľudské telo sa skladá zo štyroch základných tkanív. Program MINI FIT ich podrobne zanalyzuje 
a ukáže vám cestu k zlepšeniu zdravia i kondície.

„V zdravom tele zdravý duch.“
Decimus Iunius Iuvenalis – staroveký rímsky básnik
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Puzzle systém vám umožní vybrať 
si ďalšie  špecializované balíky. 

Pri kombinácii viacerých balíkov môžete získať 
zaujímavé cenové zľavy.
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Špecializované programy 

          Kardio+ a Kardio Super+
Srdce je motorom našich tiel! V programoch KARDIO+ a KARDIO SUPER+ naši odborníci preveria 
jeho stav.
Programy KARDIO+ a KARDIO SUPER+ si môžete zvoliť ako doplnkové programy k programom  
EXTRA WOMEN alebo EXTRA MEN, nie je možné absolvovať ich samostatne.

„Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela.“
Publius Ovidius Naso – rímsky básnik

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU KARDIO+

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU KARDIO SUPER+

Kardiologické vyšetrenie 
Prstová oxymetria
Echokardiografi a

Kardiologické vyšetrenie 
Prstová oxymetria
Echokardiografi a
Ergometria – záťažové EKG vyšetrenie
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Špecializované programy 

          Onko Women a Onko Men
Onkologickú prevenciu vám odporučíme na základe individuálnej konzultácie s naším odborníkom.
Programy ONKO WOMEN a ONKO MEN si môžete zvoliť ako doplnkové programy k programom  
EXTRA WOMEN alebo EXTRA MEN, nie je možné absolvovať ich samostatne.

„Prvým bohatstvom je zdravie“
Ralph Waldo Emerson – americký fi lozof

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU ONKO WOMEN

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU ONKO MEN

Laboratórne vyšetrenie 
Výber 4 onkomarkerov na základe odporúčania lekára
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie

Laboratórne vyšetrenie 
Výber 4 onkomarkerov na základe odporúčania lekára
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie
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Špecializované programy 

         Neuro+ a Neuro Super+
Venujte pozornosť svojmu „riadiacemu a prenosovému systému“. Ak si zvolíte program  NEURO+ 
alebo NEURO SUPER+, dostanete sa  pod drobnohľad nášho neurologického tímu.
Programy NEURO+ a NEURO SUPER+ si môžete zvoliť ako doplnkové programy k programom  
EXTRA WOMEN alebo EXTRA MEN, nie je možné absolvovať ich samostatne.

„Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik.“
Francis Bacon – anglický fi lozof

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU NEURO+

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU NEURO SUPER+

Neurologické vyšetrenie 
Základné neurologické vyšetrenie
Oxygenoterapia
1x podanie regeneračného programu BEMER

Neurologické vyšetrenie 
Základné neurologické vyšetrenie
Oxygenoterapia
1 x podanie regeneračného programu BEMER
1 x podanie komplexnej analgetickej infúznej liečby
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Špecializovaný program  Motion+
Ak vás občas zabolí v krížoch, alebo mávate stuhnutý chrbát, neváhajte a pridajte si do svojej 
skladačky program MOTION+.
Program MOTION+ môžete absolvovať len ako súčasť programov BASIC, EXTRA WOMEN alebo 
EXTRA MEN. Nie je možné absolvovať ho samostatne.

„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, 
nebáť sa námahy. “

Hippokratés - staroveký grécky lekár

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU MOTION+

Fyziatrické vyšetrenie 
Komplexné vyšetrenie so zhodnotením rozsahu pohyblivosti kĺbov a chrbtice
Denzitometria

Liečebná rehabilitácia
Doporučená forma teploliečby
Klasická masáž chrbta
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Špecializovaný program  ORL+
V programe ORL+ naši špecialisti preveria stav vášho nosa, hrdla, uší a tiež kvalitu vášho sluchu. 
Program ORL+ môžete absolvovať len ako súčasť programov BASIC, EXTRA WOMEN alebo EXTRA 
MEN. Nie je možné absolvovať ho samostatne.

„Najdôležitejšie a najpríjemnejšie korenie 
je zdravie.“

Plútarchos – staroveký grécky historik a fi lozof

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU ORL+

Otorinolaryngologické vyšetrenie 
Základné ORL vyšetrenie
Audiometria – funkčné vyšetrenie sluchu
Vyšetrenie hlasiviek: základné vyšetrenie a vyšetrenie fl exibilným endoskopom
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Zrak je jedným z našich najkomplexnejších zmyslov, ktorý skontrolujeme pomocou programu 
VISION+.  
Program VISION+ môžete absolvovať len ako súčasť programov BASIC, EXTRA WOMEN alebo 
EXTRA MEN. Nie je možné absolvovať ho samostatne.

„Zachovaj si zdravie, lebo bez neho 
vykonáme veľmi málo.“

Plútarchos – staroveký grécky historik a fi lozof

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU VISION+

Očné vyšetrenie 
Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
Určenie objektívnej refrakcie automatickým refraktometrom
Zmeranie používaných okuliarov
Vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou
Zmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom
Amslerov test
Vyšetrenie produkcie sĺz – Schirmerov test
Vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom
Vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

Špecializovaný program  Vision+
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Špecializované programy 

          Food + a  Food Super+
Snažíte sa dodržiavať zdravú životosprávu, ale s „palivom“ sa občas váš tráviaci systém nekama-
ráti? S našimi programami FOOD+ a FOOD SUPER+ vám pomôžeme odhaliť možných potravino-
vých sabotérov.
Programy FOOD+ a FOOD SUPER+ môžete absolvovať len ako súčasť programov BASIC, EXTRA 
WOMEN alebo EXTRA MEN. Nie je možné absolvovať ho samostatne.
.

„Jedz málo a večeraj menej, pretože zdravie 
každého tela sa kuje v dielni žalúdka.“

Miguel de Cervantes – španielsky prozaik
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Preventívne programy 

                   Food + a  Food Super+
ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU FOOD+

Laboratórne  vyšetrenie 
Vyšetrenie potravinovej intolerancie – 44 druhov potravín
Vyšetrenie histamínovej intolerancie
Celiakia

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU FOOD SUPER+
Laboratórne  vyšetrenie 

Vyšetrenie potravinovej intolerancie – 90 druhov potravín
Vyšetrenie histamínovej intolerancie
Celiakia
Vyšetrenie laktózovej a fruktózovej intolerancie
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Špecializovaný program  Vitamín C
Vitamín C má vo všeobecnosti viac ako 20 pozitívnych vplyvov na ľudské telo. K najznámejším 
patrí podpora imunitného systému.
Program Vitamín C môže byť zakúpený aj samostatne.
.

„Múdry človek nemusí byť chorý, 
aby poznal hodnotu zdravia.“

Arabské príslovie

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU VITAMÍN C

Infúzna terapia 
Prvotné vyšetrenie lekárom
4 x infúzne podanie vitamínu C vrátane liečiva (Vitamin C – Injektopas 7,5 g)

1 x infúzne podanie vitamínu C vrátane liečiva (Vitamin C – Injektopas 7,5 g) ako súčasť programov 
BASIC, EXTRA WOMEN, EXTRA MEN a MINI FIT v cene 35,00 €
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BEMER terapia sa odporú č a na preventí vne a doplnkové  oš etrenie chorô b a ť až kosti spojených s 
chronickými a degeneratívnymi ochoreniami kostrového a svalového systému, chronickou úna-
vou ako i v prípade akútnej a chronickej bolesti.
Program BEMER môže byť zakúpený aj samostatne.
.

„Zdravie je jednotka, ktorá dá platnosť všet-
kým nulám nášho života.“

Bernard Fontenelle – francúzsky spisovateľ

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU BEMER

Terapeutická kúra 
Prvotné vyšetrenie lekárom
Kompletná terapeutická kúra – 10x podanie indikovaného BEMER programu

1x podanie indikovaného regeneračného programu BEMER ako súčasť programov BASIC, EXTRA 
WOMEN, EXTRA MEN a MINI FIT v cene 7,00 €

Zapožičanie BEMER terapeutického zariadenia na 30 dní v cene 300,00 € bez DPH

BEMER terapia sa odporú č a na preventí vne a doplnkové  oš etrenie chorô b a ť až kostí spojených 
s chronickými a degeneratívnymi ochoreniami kostrového a svalového systému, chronickou úna-
vou, ako i v prípade akútnej a chronickej bolesti.
Program BEMER môže byť zakúpený aj samostatne.

„Zdravie je jednotka, ktorá dá platnosť 
všetkým nulám nášho života.“

Bernard Fontenelle – francúzsky spisovateľ

Špecializovaný program  Bemer

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU BEMER

Terapeutická kúra 
Prvotné vyšetrenie lekárom
Kompletná terapeutická kúra – 10x podanie indikovaného BEMER programu

1x podanie indikovaného regeneračného programu BEMER ako súčasť programov BASIC, EXTRA 
WOMEN, EXTRA MEN a MINI FIT v cene 7,00 €

Zapožičanie BEMER terapeutického zariadenia na 30 dní v cene 300,00 € bez DPH
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Špecializovaný program 

                 Aromaterapia+

ROZSAH VYŠETRENÍ A VÝKONOV PROGRAMU AROMATERAPIA+

 Wellness konzultácia do 30 minút

Ak vo svojom živote uprednostňujete  namiesto syntetických látok produkty z prírody, pridajte si 
do skladačky program AROMATERAPIA+ a vyskúšajte prospešnosť voňavých rastlinných esencií.
Program AROMATERAPIA+ môže byť zakúpený aj samostatne.

„Kto žije v harmónii sám so sebou, 
žije v harmónii s celým svetom.“

Marcus Aurelius – rímsky cisár
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MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY

Základný balík (Balík BASIC, Balík EXTRA 
WOMEN, Balík EXTRA MEN alebo balík MINI 
FIT)

0 %

Základný balík (Balík BASIC, Balík EXTRA 
WOMEN, Balík EXTRA MEN) + 1 špecializovaný 
balík*

*Zľava sa uplatňuje iba zo základného balíka 

(nevzťahuje sa na špecializované balíky)

5 %

Základný balík (Balík BASIC, Balík EXTRA 
WOMEN, Balík EXTRA MEN) + 
2 špecializované balíky*

*Zľava sa uplatňuje iba zo základného balíka 

(nevzťahuje sa na špecializované balíky)

10 %

Základný balík (Balík BASIC, Balík EXTRA 
WOMEN, Balík EXTRA MEN) + 
3 a viac špecializovaných balíkov*

*Zľava sa uplatňuje iba zo základného balíka 

(nevzťahuje sa na špecializované balíky)

15 %
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Nie ste si istý, ktorý z puzzle dielikov je do vašej skladačky najvhodnejší? 

Dohodnite si osobnú konzultáciu a náš tím medicínskych pracovníkov vám pomôže vybrať kombi-
náciu, ktorá bude pre vás najvhodnejšia.

Bližšie informácie o našich preventívnych programoch Vám radi zodpovieme aj telefonicky na tel. čísle:
046 / 5113 105 alebo prostredníctvom e-mailu: objednavanie@uniklinika.sk

„Zdravie a veselá myseľ sú zdrojom krásy.“
Miguel de Cervantes - španielsky prozaik
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uniKLINIKA kardinála Korca, Nábrežná 5, 971 01 Prievidza
046/51 13 105, e-mail: uniklinika@uniklinika.sk


