
GENERALI EGÉSZSÉGBUSZ 
 

 

A Generali modern, új-generációs diagnosztikai berendezésekkel felszerelt 
szűrőbuszai hétről hétre más és más városba látogatnak el, hogy az érintett 
páciensek gyorsan, szakszerűen és legfőképpen várakozás nélkül kaphassanak 
eredményt aktuális egészségi állapotukról. 

A vizsgálatokat az adott város megadott helyszínén, tiszta környezetben, türelmes és 
barátságos egészségügyi szakasszisztens segítségével végezzük. 

A max. 10 szűrésre kiterjedő vizsgálat kb. 30 percet vesz igénybe. Egyszerre csak 1 
páciens szűrését végezzük az eredményeket pedig később online letöltheti, 
amelyhez a belépési adatokat e-mailben küldjük el. 

Az egyes egészségügyi problémákra fókuszáló vizsgálatok segítségével olyan 
gyakori betegségek is kiszűrhetők és időben felismerhetők, mint a szív- és 
érrendszeri megbetegedések, a csontritkulás, a légzésfunkciós problémák, a 
cukorbetegség vagy koleszterinszint eltérései. 

A szűrések eredményeiről egyedi, innovatív leletek készülnek. 

A Generali szűrőbuszain végzett lakossági diagnosztikai szűrővizsgálatok 
ingyenesek. 

 



 

30 éves kor felett az egészséges táplálkozáson és a sportoláson túl az évenkénti, 
rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel is az egészségmegőrzés ajánlott 
része. 

A korai diagnózis mindennél fontosabb a kezdődő elváltozások, rendellenességek 
felismerésében és a betegségek minél eredményesebb gyógyításában. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

A GENERALI SZŰRŐBUSZOKON ELÉRHETŐ 

VIZSGÁLATOK 
 

 

30 PERCES VIZSGÁLAT/FŐ 

1) teljes testösszetétel elemzés 

2) felső végtagi vérnyomásmérés 

3) alsó végtagi vérnyomásmérés 

4) verőérszűkület-vizsgálat 

5) érmerevség-vizsgálat 

6) véroxigénszint mérés 

7) vércukorszintmérés 

8) koleszterinszint mérés 

9) légzésfunkciós vizsgálat 

10) csontsűrűségmérés 

 

15 PERCES VIZSGÁLAT/FŐ 

1) teljes testösszetétel elemzés 

2) felső végtagi vérnyomásmérés 

3) alsó végtagi vérnyomásmérés 

4) verőérszűkület-vizsgálat 

5) érmerevség-vizsgálat 

6) véroxigénszint mérés 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

A SZŰRÉS MENETE: 

 

1. Adategyeztetés: A diagnosztikai vizsgálatok minden esetben egy gyors 

adategyeztetéssel kezdődnek, majd röviden átbeszéljük a vizsgált személy 

életmódját, egészségét befolyásoló káros szokásait, esetleges tüneteit, panaszait. 

2. Teljes testösszetétel mérés: A diagnosztikai vizsgálatok sora egy teljes 

testösszetétel méréssel kezdődik. Ez a következőket tartalmazza: 

 testsúly pontos meghatározása 

 pontos súly meghatározása 

 vázizom tömege 

 testzsír tömege 

 testtömeg index 

 szegmentált lágyrész analízis 

 szegmentált zsír analízis 

 szegmentált víz analízis 

 testösszetétel analízis (ásványok, fehérje, teljes testfolyadék) 

 ideális célsúly meghatározása. 

3. Csontsűrűség vizsgálat: A csontsűrűség mérését a sarokcsont vizsgálatával 
végezzük, mivel itt a legsűrűbb a csontszerkezet, amiből következtetni lehet a további 
csontok állapotára. A Generali csontsűrűségmérő-berendezés ultrahanghullámok 
segítségével határozza meg a csont szerkezetére utaló speciális értéket. 40 éves kor 
felett különösen a nők számára fontos ez a vizsgálat, hiszen őket jobban érinti a 
csontritkulás. Korai diagnózissal és célzott változtatással azonban a betegség 
kialakulása lelassítható. 

4. Felső végtagok vérnyomásmérése: A felső végtagok vérnyomásmérése során a 
felső végtagok szisztolés és diasztolés vérnyomását is vizsgáljuk. 

5. Alsó végtagok vérnyomásmérése: Az alsó végtagok vérnyomásmérése során az 
alsó végtagok szisztolés és diasztolés vérnyomását is vizsgáljuk. 

6. Alsó végtagi verőérszűkület-vizsgálat: A szűrővizsgálatok során elvégezzük a 
verőérszűkületre vonatkozó vizsgálatokat és számításokat is. 

7. Érmerevség meghatározása: A pulzus hullámterjedési sebességéből következtet a 
diagnosztikai mérő a főverőér rugalmasságára, és az érelmeszesedés gyanújára. 

8. Véroxigénszint-mérés: Pulzoxymetria segítségével 1-2 perc alatt megvizsgáljuk a 
sejtek ideális működéséhez elengedhetetlenül fontos vér oxigénellátottsági szintet. 

9. Légzésfunkciós vizsgálat: A légzésfunkciós vizsgálattal ellenőrizzük a tüdőfunkciók 
működését. Segítségével feltárhatók a fulladásos panaszok hátterében álló okok. Az 
eredmények pedig támogatják a különböző tüdőbetegségek diagnosztizálását. 



 

 

10. Vércukorszint mérés: A vércukorszintméréssel a vizsgálat idején aktuális 
vércukorszintet állapítjuk meg. Emiatt a vizsgálat előtt 2 órával már csak vizet igyon. 

11. Koleszterinszint-mérés: A koleszterinszintmérést az érelmeszesedés kiszűrése 
érdekében, mindössze egy csepp vérből végezzük. 

12. Eredmények kiértékelése: A komplex 10 vizsgálat kb. 30 percet vesz igénybe. Az 
új-generációs diagnosztikai berendezésnek köszönhetően az eredmények azonnal 
rendelkezésre állnak. A normálistól való eltérésekre felhívjuk a figyelmét, ezekkel 
érdemes a háziorvoshoz vagy szakorvoshoz fordulni 

13. Leletek átadása: A vizsgálatok során készített innovatív leleteket egy egyedi 
felületről letöltheti, amihez a belépési adatokat e-mailben küldjük el.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


