بیش از  700خدمت درمانی!
دندانپزشکی شامل:
ویزیت و معاینه ،جراحی و کشیدن ،خدمات مربوط به ترمیم با مواد سیاه و سفید ،اندو یا همان عصب کشی ،پریو یا همان خدمات لثه ،پروتز و روکش ،اطفال،
ایمپلنت و ارتودنسی و ...
پوست ،مو و زیبایی شامل:
لیزر موهای زائد ،تزریق ژل ،عمل زیبایی بینی ،جراحی پلک ،کاشت مو ،کاشت ابرو ،پاکسازی پوست ،ماموپالستی ،کربوکسی تراپی ،مزوتراپی ،میکرونیدلینگ،
میکرودرمی ،رفع خال ،رفع زگیل ،رفع جای جوش ،بوتاکس ،سااابسایژن ،ابدومینوپالسااتی ،هایفوتراپی ،تغذیه رژیم الغری ،لیپوماتیک ،عملهای جراحی ،خط
خنده و اخم ،ماساژ ،کرایو درمانی ،تمام درمانهای مربوط به پوست مو زیبایی.
فیزیوتراپی و پودیاتری شامل:
لیزر درمانی ،کامپر شن تراپی ،درای نیدلینگ ،آب درمانی ،بیوفیدبک ،طب سوزنی ،شاک ویو ،پارافین درمانی ،الکتروتراپی ،امواج درمانی ،ترک شن ،فلک شن،
اجسمنت ،مانیپوالسیون ،الکترو آکوپانکچر ،دیاترمی ،هیدروتراپی ،گره درمانی به همراه درمان های حوزه کایروپراکتیک و پودیاتری یا پاپزشکی شامل درمان
کف پای صاف ،درمان گودی پا ،درمان انحراف ستون فقرات و ده ها خدمات دیگر!
آزمایشگاه شامل:
کلیه آزمایش های عمومی و تخصصی با امکان کسر هزینه پس از نشان دادن دفترچه بیمه تامین اجتماعی! بیش از  100نوع خدمت!
تصویربرداری شامل:
کلیه رادیوگرافی های ساده و غیره ،OPG ،عکس از دندان و تمامی خدمات تصویربرداری با بیش از  450نوع خدمت!
زنان و زایمان شامل:
عمل های جراحی مربوط به زنان ،تست پاپ اسمیر ،سونوگرافی ،گذاشتن و برداشتن  ،IUDکولپوسکوپی ،سزارین ،زایمان طبیعی و ده ها خدمات دیگر!
چشم پزشکی شامل:
عمل های جراحی لیزیک ،الزک ،انحراف چشااام ،آب مروارید ،خرید عینک آفتابی و عینک طبی ،خرید عدسااای و فریم ،تعمیرات رایگان عینک ،اپتومتری و
تعیین نمره چشم و ده ها خدمات دیگر! دقت کنین که در صورت عمل جراحی تخفیف از حق الزحمه پزشک گرفته میشه!
گوش ،حلق و بینی شامل:
کوتر بینی ،سپتورینوپال ستی ،سیتوپال ستی ،شک ستگی بینی ،اندو سکوپی سینوس ،ش ست شوی سینوس ،درمان وزوز گوش ،فرنولوپال ستی ،سنگ غدد بزاقی،
ادیومتری ،تمپانومتری ،تنظیم و ساخت سمعک ،ساخت قالب ضد صوت و ده ها خدمات دیگر!
مشاوره و روانشناسی شامل:
تست های هوش ،تست های شخصیت شناسی ،تست های شغلی ،مشاوره شغلی خانوادگی تحصیلی ،انتخاب رشته ،مشاوره قبل و بعد از طالق و ازدواج و ده
ها خدمات دیگر!
خدمات آنکولوژی (سرطان شناسی) شامل:
رادیوتراپی ،طراحی درمان ،کانتورینگ ،سیموالتور ،ایمونوتراپی ،هورمون درمانی ،ژل تراپی ،نمونه برداری مغز استخوان ،شیمی درمانی ،اسمیر خون محیطی و
ده ها خدمات دیگر!
خدمات درمانگاهی ویژه:
واریکو سلکتومی ،لیزر سنگ کلیه ،لیزر پرو ستات ،جراحی بی اختیاری ادراری ،جراحی ارولوژی اطفال ،پروتز آلت تنا سلی ،سرطان پرو ستات ،عملهای جراحی
مربوط به متخصص کلیه و مجاری ادراری ،شستشوی معده ،تزریق های وریدی عضالنی زیرجلدی و ترکیبی ،سونداژ ،خدمات درمانگاهی کامل ،ختنه ،تست
ورزش ،نوار قلب ،ویزیت قلب و عروق ،حجامت ،فصد خون ،طب سنتی ،سوراخ کردن گوش ،ویزیت پزشک عمومی ،اوزون تراپی ،درمان میگرن ،کار درمانی،
آندوسکوپی ،توراسنتز ریه ،تست  ،UBTلیزر پروستات ،سنگ شکنی ،ماتوتومی ،سیستوسکوپی ،هولتر فشار ،اکو ،بدنسازی ،ایروبیک ،سم زدایی بدن ،بادکش،
زالو درمانی ،عمل جراحی الله گوش ،درمان آسم ،آلرژی کودکان ،پانسمان سوختگی و بسیاری خدمات دیگر!

