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A kunhegyesi Nőgyógyászati és Onkológiai Szakrendelés 
csúcstechnológiájú színes, color dopler ultrahang készülékkel 
rendelkezik, ami a maga kategóriájában mindent tud. Nem 
véletlen a készülék ára több, mint 9 millió forint volt. Három 
ultrahangfejjel rendelkezik, az egyik 3,5 MHz-es, amellyel 
kiváló minőségű hasi ultrahang vizsgálatok végezhetők. 100%-
os biztonsággal ki tudjuk mutatni a máj elváltozásait, az 
epehólyag, epekő diagnosztizálható, a vese elváltozások, 
daganat, cysta, vesemedence tágulat, vesekő, nemcsak hogy 
azonnal megállapítható, de ultrahang fotókat készítünk róla, 
amelyet azonnal a páciens kezébe adunk. A hasnyálmirigy 
elváltozások ezzel a nagyfelbontású készülékkel kiválóan 
vizsgálhatók.

A 3D-4D ultrahang fej azt jelzi, hogy térhatású képek is 
készíthetők, például: a prosztata vizsgálat kiválóan alkalmas. 
Bizonyítja azt, hogy több prosztata köves, prosztata daganatos 
beteget kórisméztünk. A betegeket nem csak jó diagnózissal 
tudjuk ellátni, hanem a szükséges kiegészítő vizsgálatokat is 
azonnal nyújtjuk.

Emlőultrahang és pajzsmirigy ultrahang vizsgálatra is 
használható a készülék. Az utána szükséges pajzsmirigy 
vizsgálatot laborvizsgálatokkal (THS, Anti TPO) és biopszia 
valamint szcintigráfia, tumormarker, röntgen vizsgálatokkal 
egészítjük ki.

Kunhegyesen csak a Nőgyógyászati és Onkológiai 
Szakrendelésnek van lehetősége az úgynevezett két hetes 
törvény alapján a betegek számára két héten belül CT vagy MR 
vizsgálatot kérni.

Ezzel a kunhegyesi magánrendelésekkel szemben hallatlan 
előnyöket tudunk biztosítani. Nem kell 10.000,- Ft-okat fizetni 
azért, hogy a kiváló ultrahang vizsgálat mellett a kor 
színvonalának csúcstechnológiáját jelentő CT, MR vizsgálatot 

is társadalombiztosítás terhére, tehát térítésmentesen megkapja.
Ezt egészítjük ki még azzal is, hogy a rákgyanús szöveteket 

jelző, úgynevezett tumormarkerek laborvizsgálatát is a 
városban csak mi egyedül indikálhatjuk, de ezt természetesen 
azonnal megtesszük.

Szolnok megyében egyedül eddig Szolnokon volt csak 
úgynevezett színes, color dopler ultrahang fotók készítésére 
lehetőség, ez Szolnokon több ezer forint, mi gyakorlatilag a 
fotópapír áráért készítünk fotókat.

Nemcsak fotókat tudunk készíteni, hanem baba-mozit is 
tudunk csinálni. Ez azt jelenti, hogy a 4D felvételekkel a baba 
méhen belüli mozgásáról is akár több perces felvétel készíthető.

Továbbiakban pendrive-on, elektromos úton is tudunk 
képeket készíteni. Számunkra érthetetlen módon a háziorvos 
kollégák nem élnek a csúcstechnológia lehetőségeivel, a 
karcagi Kórház kiváló CT-laborja jelezheti, hogy nincs szükség 
a betegeket egyik kolléga magánszorgalmából Szolnokra, 
Debrecenbe, Budapestre küldeni.

A mellékelt fotókon két 20 hetes terhességből készült színes 
fotók láthatók, amely jelezheti a készülék kapacitását és 
kezelőjének, Dr. Ács Miklósnak sok-sok színes fotó 
készítőjének gyakorlatát.  Javasoljuk ezen nagyszerű 
lehetőségeket meséljék el a szomszédaiknak is.
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