Grandsoul Nara , Japan
Medical Check up System

Kiểm tra sức khỏe chính xác cơ bản
Đây là chương trình cơ bản dành cho những bệnh nhân quan tâm đến các bệnh như bệnh do thói quen sinh hoạt, bệnh ung
thư,…

(Hạng mục kiểm tra)
Khám, đo chiều cao cân nặng, đo huyết áp, đo thị lực, thính lực, đáy mắt, áp lực nội nhãn,CT vùng ngực, CT
vùng bụng, điện tâm đồ, lấy máu, chỉ số chỉ điểm ung thư (Tumor maker), kiểm tra chức năng tuyến giáp,Thực
quản, dạ dày, tá tràng (nội soi dạ dày hoặc barium dạ dày (chụp X quang cản quang dạ dày), đo diện tích chất
béo nội tạng
Giá tiền: 138.600 (JPY)
Thời gian cần thiết: Khoảng 4 giờ

Khám sức khỏe chính xác đặc biệt cho nam giới, khám sức khỏe chính xác đặc biệt cho nữ giới
(Hạng mục kiểm tra)
Khám, đo chiều cao cân nặng, đo huyết áp, đo thị lực, thính lực, đáy mắt, áp lực nội nhãn
CT vùng ngực, CT vùng bụng, điện tâm đồ, lấy máu, chỉ số chỉ điểm ung thư (Tumor maker), kiểm tra chức
năng tuyến giáp
Thực quản, dạ dày, tá tràng (nội soi dạ dày (chụp X quang cản quang dạ dày)
Xét nghiệm xơ cứng động mạch, siêu âm tim, siêu âm dày hoặc barium dạ vùng bụng, MRI vùng đầu
Khám phụ khoa (kiểm tra tế bào cổ tử cung, siêu âm âm đạo), chụp quang tuyến vú (Chỉ với nữ giới)
Ở trong chi phí kiểm tra ở trên chưa bao gồm
thuế giá trị gia tăng, phí phiên dịch, lộ phí di chuyển .

Giá tiền với nam giới: 211.350 (JPY)
Giá tiền với nữ giới: 242.850 (JPY)
Thời gian cần thiết: khoảng 5 giờ

〇Đặc trưng của Grandsoul Nara〇
1. Sử dụng thiết bị của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới như CT/MRI là sản phẩm của GE, kính nội soi là sản phẩm của OLYMPUS.
2. Quý vị sẽ được khám bệnh một cách thư giãn trong không gian như ở nơi nghỉ dưỡng.
3. Sau khi làm các xét nghiệm xong, quý vị hãy tận hưởng bữa ăn sang trọng tại nhà hàng chuyên dụng.
4. Chúng tôi sẽ bổ sung các kiểm tra có chọn lựa mới nhất và rất phong phú.
Vui lòng liên hệ riêng để biết chi tiết về các chọn lựa.
〇Hạng mục lưu ý〇
1. Khi làm các xét nghiệm, cần có phiên dịch đi cùng. Viện chúng tôi có thể đặt thuê phiên dịch. (Quý vị sẽ thanh toán chi phí thực tế phát sinh)
2. Có cả dịch vụ đưa đón đến sân bay quốc tế Kansai. (Phí dịch vụ là 30.000 Yên)
3. Nếu hoãn hủy trước từ 7 ngày, sẽ phát sinh chi phí hoãn hủy.
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