بیش از  600خدمت متنوع درمانی!
فقط سالیانه  1.471.500ريال!!
دندانپزشکی شامل:
عصب کشی  -پُر کردن – روکش  -دست دندان – پِریو (لثه) – اطفال – کاشت دندان (ایمپلنت) و ارتودنسی و . ...
پوست ،مو و زيبايی شامل:
لیزر موهای زائد – تزریق ژل – لیفت با نخ – بلفاروپال ستی – جراحی بینی – جوان سازی – کا شت ابرو – پاک سازی پو ست  -بلفاروپال ستی -
ماموپالستی – کربوکسی تراپی – مزوتراپی – میکرودرمی –  – PRPرفع خال ،زگیل و اسکار – لیفت دور چشم – کرایو درمانی – بوتاکس –
ساب سیژن –  – RFابدومینوپال ستی – کا شت مو  -رفع جای تَتو – هایفوتراپی – الغری – تغذیه – لیپوماتیک – پال سما جت – چال گونه –
خط خنده و اخم  -ماساژ و . ...
فیزيوتراپی و پودياتری شامل:
پا پزشکککی  -درمان کف پای صککا – درمان گودی پا – درمان انحرا سککتون فارا  -لیزر درمانی – کامپرشککت تراپی – درای نیدلینگ –
فیزیوتراپی نواحی – آب درمانی – بیوفیدبک – طب سوزنی  -شاک ویو – پارافیت درمانی – تپینگ – الکتروتراپی – ویبری شت – فیزیوتراپی
در منزل –  – CPMترکشت – فلکشت – امواج درمانی – گره درمانی – اجسمنت – مانیپوالسیون – درمان سکته مغزی – الکترو آکوپانکچر
– هیدروتراپی  -دیاترمی و . ...
آزمايشگاه شامل:
کلیه آزمایش های تخصصی و عمومی در حوزه های مختلف( .بیش از  100نوع خدمت)
تصويربرداری شامل:
کلیه اعمال رادیولوژی مانند رادیوگرافی های سککاده ،رادیوگرافی از رحم ،رادیوگرافی دندان ،گرافی زانو ایسککتاده ،گرافی کف پا ،واترز ،ریه ،مهده،
گردن ،کمر ،OPG ،سونوگرافی و ( . ...بیش از  450نوع خدمت)
زنان و زايمان شامل:
پاپ اسمیر – کولپوسکوپی – فریز – اعمال جراحی شامل کیست تخمدان ،الپاراسکوپی ،الپاراتومی ،سزاریت ،زایمان ،کولپوسکوپی ،میومکتومی
و  – ...کرایو سرجری – شستشوی واژینال و . ...
چشم پزشکی شامل:
اعمال جراحی الزک و لیزیک – آب مروارید – انحرا چشم و . ...
گوش ،حلق و بینی شامل:
کوتر بینی ،سپتورینوپال ستی ،سیتوپال ستی ،شک ستگی بینی ،اندو سکوپی سینوس ،ترمیم پارگی صور  ،ش ست شوی سینوس ،فرنولوپال ستی،
برداشتت کیست یا توده ،سنگ غدد بزاقی ،تیروئیدکتومی توتال ،اتوپالستی ،ادیومتری ،تمپانومتری ،تنظیم سمهک ،ساخت قالب ضد صو و ...
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خدمات بیمارستانی شامل:
ویزیت پزشک عمومی ،ارتوپدی ،قلب و عروق ،گفتار درمانی ،مغز و اعصاب ،داخلی ،روماتولوژی ،طب سنتی ،تست ورزش و . ...
خدمات آنکولوژی (سرطان شناسی) شامل:
شیمی درمانی ،هورمون درمانی ،ژل تراپی ،ایمونوتراپی ،نمونه برداری مغز استخوان ،رادیوتراپی ،طراحی درمان ،کانتورینگ ،سیموالتور ،و ...
خدمات طب سنتی شامل:
حجامت ،بادکش ،زالو درمانی ،فصد و ...
خدمات قلب و عروق شامل:
اکوکاردیوگرافی ،تست ورزش ،هولتر فشار خون ،هولتر نوار قلب و ...
خدمات پزشک عمومی شامل:
بخیه ،تامپون بینی ،تست قند خون ،حجامت ،ختنه ،شستشوی گوش ،شستشوی مهده و ...
خدمات داخلی شامل:
رژیم درمانی ،ویزیت تخصصی ،ویزیت دیابت و ...
خدمات پرستاری شامل:
الکتروکاردیوگرافی ،اندازه گیری فشارخون ،اکسیژن تراپی ،پانسمان ،تزریق ،سوراخ کردن گوش ،فصد خون با کیسه ،کشیدن بخیه و ...

