
Medicinski center  
Cardial 



Človeku je 21. stoletje prineslo zavidljivo življenjsko raven, za 
katero pa mora prepogosto plačati visok davek – načeto zdravje. 
V sodobnem Medicinskem centru Cardial Ljubljana vrhunski 
specialisti z različnih področij medicine z uporabo najsodobnejše 
medicinske opreme celostno in temeljito opredelijo trenutno 
stanje organizma in odkrivajo izvore njegove morebitne načetosti 
oziroma ogroženosti. Njihovo predano in strokovno delo vam 
bo omogočilo, da boste lahko tudi v prihodnje uživali v lepotah 
aktivnega življenja.

Poleg izjemne strokovnosti ga odlikujejo še individualen 
pristop, organiziranost, fleksibilnost in prijaznost.



Zdravstvene  storitve
  CENA

Nevrološki pregled 70 €
Ekspertizno nevrološko mnenje 150 €
Nevrološki pregled z drugim mnenjem 150 €
Barvna doppler sonografija vratnih arterij 85 €
Transkranialna doppler sonografija 110 €
Color duplex sonografija ven in art okončin 70 €
Prvi angiološki pregled 70 €
Kontrolni in kratki specialistični pregled 50 €
Meritev gleženjskega indeksa 15 €
Posvet pri specialistu 40 €
Ultrazvok sklepov in mišic 65 €
UZ dveh enakih enakih sklepov ali mišičnih skupin 95 €
UZ drobnih struktur 40 €
Slika 3 €
Ultrazvok trebušnih organov 70 €
Ultrazvok trebušnih organov z meritvijo zastanka urina 90 €
Ultrazvok trebušne aorte z mnenjem 70 €
Ultrazvok trebušnih organov in ultrazvok testisov 100 €
Ultrazvok testisov 70 €
Ultrazvok dojk 70 €
Ginekološki pregled 70 €
Bris pap 35 €
Vstavitev vložka 80 €
Ultrazvočna preiskava rodil s konzultacijo 70 €
Laboratorijske preiskave  Cene glede na obseg  
 preiskav krvi in urin

  CENA

Video posnetek UZ preiskave na CD-ju 30 €
Ultrazvok vratnih struktur 70 €
Psihološki pregled 70 €
Posvet pri psihologu 50 €
Psihološko svetovanje 50 €
Prvi pregled pri psihiatru 80 €
Kontrolni pregled pri psihiatru 70 €
Okulistični pregled 80 €
Okulistični pregled za leče 80 €
Kontrolni okulistični pregled 50 €
Pregled in mnenje specialista nevroradiologa 80 €
Kontrolni pregled z novo slikovno  50 € 
dokumentacijo specialista nevroradiologa 
Drugo mnenje nevroradiologa 150 € 



Urološka ambulanta
Urolog opravi rektalni pregled prostate ter anamnezo, svetuje še ultrazvočno 
preiskavo z urološko sondo ter merjenje hitrosti in količine urina pri uriniranju.

Preiskave so izrednega pomena ob težavah pri uriniranju ter pri povečani in 
spremenjeni prostati. Velikost prostate se lahko izmeri z običajno ultrazvočno 
preiskavo čez trebušno votlino ali z urološko sondo. Stanje vpliva povečane 
prostate se lahko oceni tudi z ultrazvočnim merjenjem zaostanka urina pri 
mokrenju. Ob pregledu se preverja PSA v serumu. Ob povečani prostati in PSA 
v serumu se lahko opravi punkcija prostate, bioptični material pa se pošlje na 
histološko analizo.

Urolog v mnenju svetuje terapijo, morebitne kontrole in invazivne posege ali 
napotitve na operativni poseg.
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Urološki pregled 70 €
Kontrolni urološki pregled 50 €
Transrektalni ultrazvok prostate 70 €
UZ meritev zastanka urina 50 €
Laboratorijske preiskave  Cena glede na obseg preiskav 
krvi in urin 
UZ vodena punkcija prostate 350 €
Histologija pri punkciji prostate Cena glede na obseg preiskav od 

 100-1.000,00 €
Cistoskopija 100 €
Cistoskopija se opravlja ob nepojasnjenih krvavitvah pri uriniranju.

Uroflow 60 €
Posvet pri specialistu 40 €
Vstavitev urinskega katetra 60 €
 

Kostna gostota
 CENA 

Meritev mineralne kostne gostote 35,00 €
Meritev mineralne kostne gostote s posvetom 65,00 €
Posvet 20,00 €
Analiza telesne sestave 15,00 €



Tireološka ambulanta
V tireološki ambulanti se opravljajo klinični pregledi ščitnice, ultrazvočna 
diagnostika, citološka punkcija in laboratorijska opredelitev obolenj ščitnice. 
Opredelijo se stanje vnetja ščitnice, povečanje in spremembe v strukturi. Tireolog 
poda mnenje o naravi bolezni ter svetuje terapijo, kontrole in potrebo po dodatni 
laboratorijski ali drugi diagnostiki. Ob določenih spremembah svetuje operativni 
poseg na ščitnici ali druge ukrepe: radiojodno terapijo in podobno.

Klinični pregled pri specialistu za obolenja ščitnice. Na podlagi pregleda, 
opravljenih ultrazvočnih preiskav in laboratorijskih preiskav tega organa tireolog 
poda mnenje o funkcionalnem stanju ščitnice ter svetuje nadaljnje diagnostične 
preiskave in po potrebi tudi terapijo.

Dvodimenzionalna ultrazvočna preiskava ščitnice in mehkih struktur vratu 
omogoča oceniti velikost ščitnice, notranjo strukturo in spremembe na žlezah 
vratu.

Pod ultrazvočno kontrolo se lahko opravi citološka punkcija struktur v ščitnici, kar 
je pomembno glede opredelitve, ali je sprememba maligna.

Barvna Dopplerjeva sonografija ščitnice in mehkih struktur vratu neinvazivno 
opredeli spremembe v prekrvavitvi ščitnice in struktur vratu.
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Klinični pregled tireologa 70 €
Kontrolni klinični pregled tireologa 45 €
Ultrazvok ščitnice 70 €
UZ vodena biopsija ščitnice s citologijo 150 €
Scintigrafija ščitnice s tehnecijem 70 €
TSH 5,01 €
FT3 5,01 € 
FT4 5,01 € 
TG 28 €
Anti TG 14 €
TPO 27 €

Anti TPO 14 €
TSI 15 €
Odvzem krvi 3 €
Slika 3 €

Analiza krvi se opravi v laboratoriju Biolab d.o.o., scintigrafija ščitnice pa se opravi 
v ustreznih ustanovah zunaj ambulante. 



Otorinolaringološka  
ambulanta
Specialist na podlagi anamneze z ustrezno opremo pregleda nos, ušesa in 
področje grla. Poda mnenje o naravi bolezni in svetuje glede terapije, dodatne 
diagnostike in kontrole. Pri smrčanju in nočnih zaporah dihanja opredeli, ali je 
smrčanje posledica sprememb na mehkem nebu, kar se lahko odpravi z ustreznim 
posegom v naši ambulanti.
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ORL pregled  80 €
ORL kontrolni pregled 50 €
Vestibulogram 50 €
Analiza zastoja dihanja pri spanju 70 €
UP plastika 390 €
Redukcija mehkega neba 500 €
UP plastika z redukcijo mehkega neba 530 €
Avdiometrija 70 €
Tanjšanje nosne sluznice - kontrolni pregled vključen 580 €
Endoskopija nosu 150 €



Kardiološka ambulanta
Kardiološka ambulanta ali ambulanta za bolezni srca skrbi za zdravje srca. 
Zavedamo se, da je le-to ključni organ človeškega telesa, ki potrebuje skrb in 
pozornost. V ambulanti izvajamo preglede in preiskave, s katerimi naši zdravniki, 
ki so specialisti kardiologi, ocenijo zdravstveno stanje srca in vam svetujejo 
primerno nadaljnje zdravljenje oziroma podajo nasvet ter priporočila o zdravem 
življenjskem slogu.

V ambulanti specialisti opredelijo naravo bolečine v prsnem košu in postavijo 
indikacijo za morebitno invazivno diagnostiko, npr. koronarografijo z vstavitvijo 
opornic – stentov, ali za napotitev na operativni poseg na žilah srca oziroma 
zaklopkah. Natančno opredelijo tudi motnje ritma in svetujejo glede terapije ali 
invazivne obravnave. Pri krvnem tlaku opišejo vzrok nastanka in podajo natančna 
navodila za terapijo.
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Kardiološki pregled z EKG – jem 70 €
Specialist se med pregledom s pacientom najprej pogovori o težavah ter povzame družinsko 
in osebno anamnezo. Naredi temeljit klinični pregled celotnega telesa. Nato napiše izvid, kjer 
svetuje terapijo in nadaljnje postopke.

Kardiološki pregled z drugim mnenjem 150 €

Obremenitveno testiranje srca s spirometrijo 85 €
Obremenitveno testiranje je izjemno pomembna preiskava pri obravnavi bolnikov z boleznijo 
srca, uporabljamo pa ga tudi za oceno zmogljivosti srčno-žilnega sistema pri preventivnih 
pregledih pacientov in pri športnikih. Telesna obremenitev je najpogostejši fiziološki stres, ki 
vpliva predvsem na srčno-žilni sistem. Med telesno obremenitvijo se pojavijo spremembe v 
delovanju srčno-žilnega sistema, povečata pa se srčna frekvenca in krčljivost srčne mišice. EKG-
posnetek v mirovanju pri bolnikih z obolenjem srčno-žilnega sistema lahko ne pokaže nobenih 
bolezenskih sprememb, zato je treba izzvati nadzorovano telesno obremenitev, pri kateri lahko 
pride do sprememb v EKG-ju, ki so pomembne pri odločitvi o nadaljnjih postopkih.
Ves čas obremenitvenega testiranja opazujemo njegovo počutje, snemamo EKG, merimo srčno 
frekvenco in v kratkih časovnih intervalih merimo tudi krvni tlak.
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Ultrazvočna preiskava srca s konzultacijo 85 €
Ultrazvočna preiskava srca z barvno Dopplerjevo preiskavo omogoča določiti in izmeriti velikost 
srčnih votlin, gibanje in debelino srčnih sten ter oceniti stanje srčnih zaklopk, prirojene in 
pridobljene srčne napake, stanje srčne ovojnice, širino aorte in debelino njenih sten. Z uporabo 
sodobnih Dopplerjevih metod lahko ehokardiografija omogoči natančno funkcionalno stanje 
srca.

Kontrastna ehokardiografija 130 €
S kontrastno ultrazvočno preiskavo srca ugotavljamo prehodnost odprtega ovalnega okna 
v področju preddvornega pretina. 10 ccm raztopine HAES – steril 6 % pripravimo tako, da jo 
pomešamo z zrakom, ki izpolnjuje le nastavek za injekcijsko iglo na brizgi 10 ccm. Raztopina se 
navadno uporablja pri nujnih stanjih zmanjšanega volumna krvi. Pri mešanju tekočine in zraka 
med dvema brizgama nastajajo mikromehurčki zraka, katerih gibanje v srčnih votlinah lahko 
opazujemo med običajno ultrazvočno preiskavo. Preiskavo posnamemo na CD, ki ga po preiskavi 
skupaj z izvidi in navodilom izročimo bolniku.

Preiskava je izrednega pomena za potapljače in paciente, pri katerih ne najdemo vzroka 
nastanka možganske kapi.

Večdnevni holter 150 €

Celodnevno spremljanje srčnega ritma 85 €
Holter monitor pomeni celodnevno snemanje EKG-ja. Tako natančno opredelimo motnje srčnega 
ritma, motnje v prevajanju impulza v srčni mišici in motnje v prekrvavitvi srčne mišice.
Pacientu na prsni koš namestimo snemalec EKG-ja z elektrodami, ki ga nosi zunaj ambulante. 
Snemalec kontinuirano snema EKG, ob težavah pa lahko pacient pritisne na poseben gumb, kar 
omogoči še dodatno analizo EKG-ja. Pacient v dnevnik vpiše dejavnosti tistega dne z možnimi 
težavami.
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Holter monitor – ritem - 3 dnevni  100 €

Holter monitor – ritem - 12 kanalni 120 €

Celodnevno spremljanje krvnega pritiska 85 €
Ambulantno 24-urno snemanje krvnega tlaka se uporablja za opredelitev stanja in učinkovitosti 
zdravljenega krvnega tlaka. Pacient nosi napravo zunaj ambulante. Krvni tlak se podnevi 
običajno avtomatično meri na pol ure, ponoči pa na eno uro. V enem dnevu se tako lahko izvede 
okoli 40 meritev, ki se nato analizirajo s posebnim računalniškim programom.

EKG z odčitavanjem 15 €

Spirometrija 10 €
Preiskava se izvaja na računalniško vodeni napravi ob hkratnem snemanju EKG-ja, kisika v krvi 
in krvnega tlaka. Bolnik med njo diha v ustnik. Izdihani zrak sproti analiziramo. Bolnik vozi sobno 
kolo in obremenitev se povečuje. Poganjanje kolesa traja približno 10 minut. Vedno je prisoten 
zdravnik.

S preiskavo natančno določimo potrošnjo kisika med obremenitvijo, anaerobni prag, ocenimo 
telesno okvaro pri srčnih bolnikih in opredelimo možen srčni vzrok zadihanosti pri naporu.

Preiskava je zelo pomembna pri športnikih, saj lahko natančno pokaže napredovanje ali 
poslabšanje kondicijskega stanja.

Kontrolni ali kratki specialistični pregled 50 €

Ortopedska ambulanta
V ortopedski ambulanti opravljamo klinične preglede sprememb na kosteh, ki niso 
vnetnega značaja. Opravimo lahko potrebno ultrazvočno diagnostiko, svetujemo 
nadaljnjo diagnostiko in opravimo terapevtske posege: punkcije, blokade in 
drobljenje kalcinacij v tetivah ramen. Ocenimo lahko delazmožnost in podamo 
mnenje o odškodninskih zahtevkih.

Drobljenje oziroma punkcija kalcinacij iz tetiv rotatorne manšete ramen pod 
kontrolo ultrazvoka je metoda, ki pospeši naravno raztapljanje kalcinacij in s tem 
hitrejše prenehanje bolečinske simptomatike. Gre za ambulantni poseg, ki ga 
opravimo po predhodnem kliničnem pregledu in oceni velikosti ter tipa kalcinacije 
na podlagi rentgenske slike in ultrazvoka.
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Prvi pregled standardni 70 €
Prvi pregled razširjeni 80 €
Kontrolni pregled 50 €
Razširjeni kontrolni pregled 60 €
Punkcija 20 €
Punkcija z blokado sklepa 60 €
Blokada 50 €
Blokada kolka 60 €
Injekcija zdravila v sklep 25 €
Ocena delazmožnosti enega organskega sistema 100 €
Ocena delazmožnosti več organskih sistemov 120 €
Mnenje za odškodninski zahtevek 150 €
UZ vodeno drobljenje kalcinacij v sklepih 150 €



Ambulanta za fizikalno 
medicino, kinesiotaping  
in UZ diagnostiko sklepov  
ali mišic ter akupunkturo
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Klinični pregled pred akupunkturo 60 €
Aplikacija akupunkture 40 €
Kinesiotaping s kliničnim pregledom fiziatra 60 €
Aplikacija kinesiotapinga 30 €
Kenesiotaping s kliničnim pregledom  90 €
fiziatra in z UZ pregledom sklepa ali mišice 
UZ pregled sklepa ali mišice s kliničnim pregledom fiziatra 65 €
Specialistični pregled fiziatra 70 €

Gastroenterološka ambulanta
Gastroenterolog opravi endoskopske preiskave prebavnega sistema z moderno 
endoskopsko opremo. Opiše sluznico omenjenih organov in morebitne 
spremembe.

Opravi lahko biopsijo sprememb ali odstrani polipe, ki se pošljejo na histološko 
analizo. Mesto posega na črevesni sluznici se slika. Posnetek mesta posega je 
nato na izvidu bolnika, hrani pa se tudi v ustreznem računalniškem programu, kar 
je izrednega pomena ob naslednjih endoskopskih kontrolah.

Pri gastroskopiji se obvezno določi prisotnost bakterije H. pylori, ki je vzrok 
ulkusnih težav. Ob pozitivnem testu se svetujeta ustrezna in ciljana antibiotična 
terapija in ustrezna kontrola.
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Klinični pregled 70 €
Kontrolni gastroenterološki pregled 50 €
Gastroskopija 110 €
Hut - hitri ureazni bioptični test 40 €
Biopsija 20 €
Kolonoskopija 210 €
Delna kolonoskopija 100 €
Odstranitev enega polipa 50 €
Spot 25 €
Histološka preiskava 85 €
Kultura - h.p. 120 €



Proktološka ambulanta
V proktološki ambulanti poskrbimo za bolnike z različnimi težavami na področju 
črevesja, danke in zadnjika.
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Prvi pregled s proktoskopijo 70 €
Kontrolni pregled s proktoskopijo 50 €
Pregled z rektoskopijo 80 €
Elastična ligatura hemeroidalnega vozliča 20 €
Incizija tromboziranega vozliča 30 €
Ekscizija spremembe v lokalni anesteziji 50 €
Odstranitev spremembe z el. zanko 30 €
Histologija: po ceniku zunanjega izvajalca

Revmatološka ambulanta
Revmatološka ambulanta ali ambulanta za zdravljenje revmatičnih vnetnih 
bolezni sklepov, sistemskih vezivnotkivnih bolezni in degenerativnega revmatizma 
lahko opravi revmatološki ultrazvočni pregled sklepov in obsklepnih struktur. 
Revmatolog opredeli, ali so revmatične spremembe vnetne ali nevnetne, 
kar je izrednega pomena za nadaljnjo diagnostiko, terapijo, delazmožnost in 
rehabilitacijo.
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Revmatološki pregled 80 €
Kontrolni revmatološki pregled 50 €
Revmatološki pregled z interpretacijo  120 € 
medicinske dokumentacije 
Revmatološki pregled z UZ pregledom sklepa 100 €
Kontrolni revmatološki pregled z UZ pregledom sklepa 70 €
UZ vodena infiltracija glukokortikoida  60 € 
v kitno ovojnico ali vnet sklep 
Izpraznilna punkcija in/ali infiltracija sklepa s kortikoidom 50 €



Pomlajevanje nožnice
Vsaka ženska se prej ali slej sooči s težavami, kot so uhajanje urina ter suha ali 
ohlapna nožnica. Te tegobe lahko zelo poslabšajo kakovost življenja, saj se lahko 
zaradi njih pri številnih vsakodnevnih dejavnostih – pri smehu, hoji po stopnicah, 
teku, kihanju, kašljanju, spolnih odnosih - znajdemo v precej neprijetnem 
položaju. Vzrok je v izgubi elastičnosti nožnice, ki je posledica bodisi menopavze, 
nosečnosti, izgube kilogramov ali dolgotrajnih fizičnih naporov. Tegobe je mogoče 
ublažiti, celo odpraviti z metodo Thermal Therapy Physio Vag. Rezultati so očitni 
že po prvem tretmaju. 

Učinki metode Thermal Therapy Physio Vag:
Je neboleča, neinvazivna in nekirurška metoda za pomlajevanje nožnice
• Zateguje vaginalno tkivo
• Pomlajuje notranjost nožnice in polepša zunanji izgled spolovila
• Deluje na podlagi radiofrekvence: nožnično tkivo se s pomočjo posebnih 

nastavkov segreva s pomočjo elektromagnetnih valov, s čimer stimulira 
obnavljanje tkiva v nožnici in izboljšuje njegovo prekrvavitev

• Uravnava celični metabolizem
• Pomaga pri zmanjšanju urinske inkontinence
• Izboljšuje užitek pri spolnem odnosu

Posamezen tretma traja od 20 do 30 minut. Učinki so vidni že po prvem tretmaju, 
za popoln rezultat pa je priporočljivo izvesti tri tretmaje.
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Physio vag - prvi tretma 300 €
Physio vag - drugi tretma 250 €
Physio vag - tretji tretma 200 €
Physio vag - paketna cena (3x tretma) 650 €

Dermatološka ambulanta
Dermatolog na podlagi temeljitega kliničnega pregleda in anamneze poda mnenje 
o naravi bolezni ter svetuje terapijo in možne posege. Pigmentna znamenja 
temeljito pregleda, in to po celotnem telesu. Določena znamenja na telesu 
poslika, slike pa hranimo v svojem arhivu, kar je pomembno za prihodnje kontrole. 
Opravi tudi poseg na določenih znamenjih, ki jih tudi histološko obdela.
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Osnovni dermatološki pregled 80 €
Razširjeni dermatološki pregled 95 €
Zahtevnejši dermatološki pregled 110 €
Sestavljen dermatološki pregled 140 €
Dermatološki pregled - več kot 2 entiteti 80 €/entiteto
Pregled lasišča s trihoskopijo 150 €
Kontrolni pregled - krajši 50 €
Kontrolni pregled - daljši 80 €
Manjši posegi posamezno - krio, elektro, kiretaža, itd. 30 €
Manjši dermatološki poseg 95 €
Srednji dermatološki poseg 130 €
Večji dermatološki poseg 160 €
Dermatološka laboratorijska preiskava 70 €
Mikoliški pregled - wood svetilka 40 €
Dermatoskopski pregled kože celega telesa - osnovni 95 €
Dermatoskopski pregled kože celega telesa - srednji 120 €
Dermatoskopski pregled kože celega telesa - obsežnejši 150 €
Posvet pri dermatologu 50 €
Radiofrekvenčna terapija - enota 10 €



Program preventivnih  
pregledov za menedžerje
Bolezni srca in ožilja in tudi druga obolenja se razvijajo počasi. Pred pojavom 
težav so v telesu lahko prisotne številne spremembe, ki jih sami še ne 
zaznamo. Svoje slabše počutje pogosto pripisujemo le hitremu načinu življenja, 
obremenjenosti in stresom. S preventivnimi pregledi lahko pravočasno odkrijemo 
nevarne in še nezaznavne spremembe, ki ogrožajo naše zdravje. 

Specialisti z različnih področij medicine s svojim znanjem in s pomočjo sodobne 
medicinske opreme lahko potrdijo vaše dobro zdravje, ugotovijo dejavnike 
tveganja in druge nevarnosti za vaše zdravje ali že morebitne bolezenske 
spremembe. Vse to omogoča tudi pravočasno ukrepanje.

Kako potekajo preventivni pregledi pri nas 
Naši strokovnjaki pregledajo v enem dnevu le do osem menedžerjev, kar omogoča 
individualen pristop. Pred pričetkom preiskav se z vami pogovorimo. Rezultate 
posameznih preiskav vam sproti pojasnimo. Po končanih pregledih sledi še 
zaključni pogovor s specialistom, ki vam interpretira izvide, osvetli vse dejavnike 
tveganja, odgovori na vaša vprašanja, svetuje in predlaga dodatne preiskave, 
če so potrebne. V nadaljevanju vam predstavljamo vsebine naših pregledov in 
posredujemo nekaj pomembnih dodatnih informacij. 

Paket A:
1. Internistično kardiološki klinični pregled

2. Antropometrične meritve z določitvijo indeksa telesne mase. Povečan indeks 
nad 25 je samostojen dejavnik tveganja za razvoj obolenj srca in ožilja. 
Merjenje obsega trebuha, ki je pokazatelj povečane maščobe v trebušni votlini. 
Povečana vsebnost te maščobe povečuje tveganje za razvoj obolenja srca in 
ožilja.

3. Izračun verjetnosti pojava akutnega obolenja srca v 10-h letih. Na osnovi vseh 
ugotovitev pregleda se lahko izračuna verjetnost pojava akutnega obolenja 
srca, ki je lahko majhna (5%), velika (20%) ali zelo velika ( nad 40%).



4. Meritev gleženjskega indeksa – je presejalni test za ugotavljanje 
aterosklerotične zožitve arterij spodnjih okončin.

5. Analiza telesne sestave s sodobno aparaturo tanita s poudarkom na določitvi  
vsebnosti maščob v trebušni votlini

6. Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina ter razširjene biokemične 
preiskave krvi. 

7. Preiskava blata na prisotnost krvi

8. Analiza hormonov ščitnice

9. Določitev tumorskih markerjev: 
pri moških: 
- tumorski marker CEA, ki je pokazatelj malignoma črevesja; 
- tumorski marker CA 19–9, ki je pokazatelj pri tumorskih spremembah na - 
želodcu, pankreasu in žolčevodih; 
- tumorski marker PSA, ki je pokazatelj tumorja prostate; 
 
pri ženskah: 
- tumorski marker CEA, ki je pokazatelj malignoma črevesja; 
- tumorski marker CA 19–9, ki je pokazatelj pri tumorskih spremembah na     
  želodcu, trebušni slinavki in žolčevodih; 
- tumorski marker CA 125, ki je pokazatelj tumorja jajčnikov.

10. Mikroalbuminurija – meri količino albuminov (vrsto beljakovin) v urinu. 
Prisotnost le-teh je pogosto prvi znak zgodnje okvare ledvic pri sladkornih 
bolnikih in bolnikih s povišanim krvnim pritiskom. Je tudi eden od dejavnikov 
tveganja za razvoj obolenja srca in ožilja.

11. Ledvično funkcijo ocenimo z izračunom glomerluralne filtracije

12. Določitev vitamina D v serumu

13. Ekg /elektrokardiogram. Osnovna preiskava srca, pri kateri opazujemo 
delovanje srca in iz nenormalnih potekov ekg (grafičnega prikaza električnih 
aktivnosti srca) lahko ugotavljamo različne nepravilnosti delovanja srčne 
mišice ali obolenja.

14. Spirometrija – testiranje pljučne funkcije.

15. Obremenitveno testiranje srčno-žilnega sistema na kolesu ali tekočem traku. 
Preiskava omogoča objektivno oceniti kondicijsko stanje, gibanje krvnega 
pritiska in srčnega ritma med obremenitvenim testom ter ugotoviti motnje v 
prekrvavitvi srčne mišice.

16. Ehokardiografija – ultrazvočna preiskava srca z barvno doppler preiskavo 
omogoča določiti in izmeriti velikost srčnih votlin, gibanje in debelino srčnih 
sten, oceniti stanje srčnih zaklopk in srčne ovojnice, širino aorte in debelino 
njenih sten.

17. Ultrazvočna preiskava vratnih arterij z barvno doppler sonografijo omogoča 
neinvazivno slikovno določitev prisotnih aterosklerotičnih sprememb na 
notranji ovojnici žil (naplastitve maščob in kalcija), zaradi česar se zoži 
notranjost žile. Tak proces lahko pomembno vpliva na zmanjšanje prekrvavitve 
možganov in ostalih struktur glave.

18. Ultrazvočna preiskava notranjih organov trebuha in medeničnega področja 
omogoča oceniti strukturo jeter, žolčnika, žolčnih vodov, vranice, trebušne 
slinavke, ledvic, nadledvične žleze, mehurja in velikih žil. Barvni doppler 
omogoča oceniti motnjo v prekrvavitvi teh organov. Pregledamo tudi rodila in 
strukturo prostate ter izračunamo njen volumen.

19. Dvodimenzionalna ultrazvočna preiskava ščitnice in mehkih struktur vratu 
omogoča oceniti velikost ščitnice, notranjo strukturo ščitnice in spremembe 
na žlezah vratu.

20. Barvna doppler sonografija ščitnice in mehkih struktur vratu neinvazivno 
opredeli spremembe v prekrvavitvi ščitnice in strukturah vratu.

21. Klinični pregled pri specialistu za obolenja ščitnice. Na osnovi pregleda, 
opravljenih ultrazvočnih preiskav in laboratorijskih preiskav tega organa poda 
specialist za obolenja ščitnice mnenje o funkcionalnem stanju ščitnice, svetuje 
nadaljnje diagnostične preiskave in po potrebi terapijo.

22. Okulistični pregled. 

23. Preventivni stomatološki pregled

24. Pregled pri specialistu za medicino dela, ki na osnovi pregleda poda oceno 
(spričevalo) o delazmožnosti. Pregled pri specialistu za medicino dela 
predstavlja z vsemi omenjenimi preiskavami razširjeni preventivni pregled in 
ga ni potrebno posebej ponavljati drugje. 

25. Zaključni razgovor z analizo preiskav in oceno dejavnikov tveganja za nastanek 
obolenj srca in ožilja.

26. Obširno pisno poročilo z izvidi vseh opravljenih preiskav in celotnega stanja, 
ki ga dobite po pošti na vaš domači naslov.



Vsi izvidi so shranjeni na ustreznih zaščitenih elektronskih medijih, ki omogočajo 
primerjalno analizo ob ponovnem pregledu. Rezultati preiskav so znani že isti dan 
in jih natančno pojasnimo pri zaključnem razgovoru.

Cena paketa A 785 €

Osnovni paket opravimo lahko ob ponedeljkih in sredah popoldan ali četrtkih in 
petkih dopoldan. 

Razširjeni preventivni 
zdravstveni pregled
Paket B: 
Klinični pregled in uz doppler preiskava žil na nogah
Osnovni paket lahko ob ponedeljkih razširimo še na pregled pri specialistu za 
žilne bolezni, ki opravi klinični pregled in uz doppler preiskavo žil na nogah.

Cena razširjenega preventivnega zdravstvenega pregleda B: 890 €.

Paket C: 
Klinični urološki pregled,  uz preiskava prostate in analiza pretoka urina
Ob ponedeljkih popoldan se lahko pregled razširi še na pregled pri urologu, ki 
opravi klinični urološki pregled, analizo pretoka urina pri mokrenju in uz prostate 
z urološko sondo.

Cena razširjenega preventivnega pregleda C: 985 €.

Paket D: 
Klinični pregled in uz doppler preiskava žil na nogah in klinični urološki pregled,  
uz preiskava prostate in analiza pretoka urina
Ob ponedeljkih popoldan opravimo lahko poleg osnovnega paketa tudi pregled žil 
na nogah in omenjene urološke preiskave. 

Cena razširjenega preventivnega pregleda D: 1090 €.



Minimalni preventivni 
managerski pregled
Paket preventivnega pregleda 350 €

• Antropometrične meritve 
• Laboratorij: urin, hemogram, lipidogram, TSH, K, Na, kreatinin, sečnina, KS, 

TSH, PSA 
• Klinični pregled kardiologa 
• EKG 
• Spirometrija 
• Določitev gleženjskega indeksa 
• Ultrazvok srca 
• Obremenitveno testiranje 
• Ultrazvok trebuha



Informacije

Storitve v Medicinskem centru Cardal lahko  rezervirate  po telefonu: 01 548 40 80 
ali po e-pošti: info@cardial.net.

O posebnostih glede rezervirane storitve vas bo medicinsko osebje informiralo ob 
rezervaciji storitve. V kolikor razpolagate z medicinsko dokumentacijo, vas prosim, 
da le to prinesete s seboj na pregled.

Prosimo vas, da morebitno odpoved sporočite najpozneje en dan pred 
rezerviranim terminom.

Kje nas najdete

Pritličje Dvorca Selo na Zaloški 69 v Ljubljani 

Delovni čas 

Od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00

Dogovor za preiskave:
Telefon: 01 548 40 80
Telefaks: 01 548 40 81
GSM: 041 639 124, 041 779 057
E-naslov: info@cardial.si
Spletna stran: www.cardial.si



Cene so v EUR in so glede na zakon brez DDV-ja, veljajo s 01.04.2018 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

www.cardial.net


