Hýzlý ve güvenilir...
CHECK-UP NEDÝR?
Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi,
kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve
kiþide bulunan, gelecekte hastalýða yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya
çýkarýlmasýný saðlayan, düzenli olarak yýlda en az bir kez yapýlmasý gereken bir tarama
yöntemidir.

NEDEN CHECK-UP YAPTIRMALIYIZ?
Hayati organlarýmýzý bozan önemli hastalýklarýn
çoðu, ilk belirtilerini yýllarca devam eden, uzun bir
yýpranma süreci sonrasýnda verir. Örneðin; kan
yaðlarý yüksekliðinin kalp krizi veya inme (felç)ye
yol açmasý, B ve C türü hepatit virüsü
enfeksiyonlarýnýn karaciðer sirozuna neden olmasý,
þeker hastalýðýnýn körlük, böbrek yetmezliði ve sinir
dokusu tahribatý meydana getirmesi için uzun yýllarýn
geçmesi gerekir.
Yukarýda sayýlamayan pek çok hastalýðýn hasar süreci
ilerlemeden erken teþhisi ve önemli risk faktörlerinin
henüz zarar oluþturmadan erkenden belirlenmesi,
ancak düzenli aralýklarla yapýlan kontrollerle mümkün
olur.

saðlamaktýr.

Modern týpta amaç, hastalýk ortaya çýkmadan önce
gerekli önlemleri alarak kiþinin saðlýklý kalmasýný

Günümüzde kalp-damar, mide-barsak, karaciðer, böbrek, akciðer, meme, tiroid,
prostat, kemik erimesi, hipertansiyon, kansýzlýk ve kanser hastalýklarý dahil birçok
hastalýk erken teþhis edildiðinde organa ve tüm vücuda zarar vermeden önlenmekte
ve kolayca tedavi edilmektedir.
Günlük yaþamda yoðun çalýþma temposu, hayat þartlarý, stres ile beraber, baþ aðrýsý,
kronik yorgunluk, uykusuzluk, hazýmsýzlýk, vücutta atipik aðrýlar, çarpýntý, aþýrý terleme,
kilo kaybý, sýk idrara gitme gibi þikayetler göz ardý edilmekte, çoðu zaman vakitsizlik
sebebiyle kontrolü ertelenmektedir.

CHECK-UPa iliþkin her türlü bilgi için lütfen arayýnýz
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Hýzlý ve güvenilir...
AHENKTE, EVÝNÝZDE VEYA ÝÞYERÝNÝZDE CHECK-UP
Laboratuvarýmýzda kiþinin yaþ, cinsiyet ve taþýdýðý risk faktörlerine göre özel olarak
hazýrlanmýþ çeþitli Check-Up programlarý bulunmaktadýr.
Günümüz týp teknolojisinin en son ürünü olan cihazlarý ile hýzlý ve güvenilir sonuç
veren modern laboratuvarý, uzman doktorlarý ve tecrübeli saðlýk personeli ile, size
en uygun Check-Up programýný AHENKte bulabilirsiniz.
Evinizde, iþyerinizde veya laboratuvarýmýza gelerek vereceðiniz kan ve idrar gibi
örnekler tam otomatik analizörlerde çalýþýlarak detaylý sonuçlarý, raporumuz ve
önerilerimiz bir sonraki günde karþýlýklý görüþülerek uzman doktorlarýmýz tarafýndan
deðerlendirilmektedir.
Kendinize ayýracaðýnýz birkaç saat saðlýklý kalmanýzý saðlayacak, belki de çok ciddi
hastalýklarýn ortaya çýkmasýný engelleyecektir.
UNUTMAYIN! Hastalýk ortaya çýktýktan sonra tedavisi çok daha zor, zaman gerektiren
ve masraflý bir süreçtir.

CHECK-UP HAZIRLIÐI NASIL OLMALIDIR?

Mutlaka 10-12 saatlik açlýk gerekmektedir. Bu süre içerisinde su dýþýnda bir þey
içmeyiniz.
Son üç gün demir ve C vitamini içeren ilaçlarý kullanmayýnýz. Son iki gün mümkün
olduðunca kýrmýzý et, meyan kökü, pancar, ýspanak, pazý, turp, brokoli gibi yiyecekleri
tüketmeyiniz.
Kadýnlar için Check-Upýn menstruasyon (adet) dönemine rastlamamasý önerilir.
Hamilelik veya þüphesi varsa mutlaka bildiriniz.
Daha önceden yapýlmýþ tetkikleriniz varsa yanýnýzda getirmeniz, KÝÞÝYE ÖZEL
CHECK-UP paketi oluþturulabilmesini saðlayacaktýr.
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Hýzlý ve güvenilir...
Çocuk Check-Up
Açlýk Kan Þekeri
Üre
Kreatinin
AST
ALT
CK
Tam Kan Sayýmý
Tam Ýdrar Tahlili
Gaitada Parazit
Sedimantasyon
HBs Ag
Anti HBs
Demir
Demir Baðlama Kapasitesi
IgE
ASO
Ferritin
TSH
Uzman Doktor Deðerlendirmesi

Eriþkin Check-Up

Kanser Tarama Paneli

Açlýk Kan Þekeri
Üre
Kreatinin
Ürik Asit
AST
ALT
ALP
LDH
GGT
CK
Total Bilirubin
Direk Bilirubin
Total Kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Total Protein
Albumin
Tam Kan Sayýmý
Tam Ýdrar Tahlili
Sedimantasyon
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
TSH
Demir
Demir Baðlama Kapasitesi
Kalsiyum
Fosfor
ASO
CRP
RF
Gaitada Gizli Kan
Gaitada Parazit
Uzman Doktor
Deðerlendirmesi

AFP
CEA
CA 19-9
CA 125 (Bayan)
CA 15-3 (Bayan)
Total PSA (Erkek)
Serbest PSA (Erkek)
Kalp ve Damar Hastalýklarý
Paneli

Homosistein
Lipoprotein (a)
High Sensitive CRP
Anemi (Kansýzlýk) Paneli

Ferritin
Vitamin B12
Folik Asit
Periferik Yayma
Diabet (Þeker hastalýðý) Paneli

Ýnsülin
HOMA-IR
Mikroalbuminüri
Hb A1c
Hepatit Paneli

HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV

Evinizde veya iþyerinizde kan aldýrmak için lütfen telefonla randevu alýnýz.
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Hýzlý ve güvenilir...
Check-Up Panellerinde Bulunan Testler Neleri Ýfade Etmektedir?
Açlýk Kan Þekeri: Þeker hastalýðý (diabet)nýn tarama, taný ve tedavisinin takibinde kullanýlan en önemli testtir.
Üre, Kreatinin: Böbrek fonksiyonlarýný yansýtan testlerdir.
Ürik Asit: Gut hastalýðýnýn teþhis ve takibinde kullanýlýr.
AST, ALT, ALP, GGT, LDH, CK: Kas, karaciðer ve safra yollarý fonksiyonlarýný yansýtan testlerdir.
Total, Direk Bilirubin: Karaciðer ve safra yolu hastalýklarý ile ilgili önemli bilgiler verir.
Total Kolesterol, Trigliserid, HDL (iyi huylu) ve LDL (kötü huylu) Kolesterol: Kandaki yaðlarýn oraný olup
özellikle kalp damar hastalýklarý yönünden önemli risk faktörleridir.
Total Protein, Albumin: Beslenme bozukluklarý, karaciðer, böbrek, sindirim sistemi hastalýklarý ve bazý kanser
hastalýklarýnda önemli testlerdir.
Tam Kan Sayýmý: Anemi (kansýzlýk), enfeksiyon ve bazý kan hastalýklarýnýn tanýsýnda kullanýlýr.
Tam Ýdrar Tahlili: Diabet, böbrek ve idrar yollarý hastalýklarýnýn tanýsýnda ve böbrek taþýnda yol göstericidir.
Sedimantasyon: Enfeksiyon ve romatizmal hastalýklarda yükselerek bilgi verir.
HBs Ag, Anti HBs, Anti HCV: Sarýlýk ve siroz gibi karaciðer hastalýklarýna neden olan virüslerin saptanmasý,
baðýþýklýðýn veya taþýyýcýlýðýn olup olmadýðý hakkýnda bilgi verir.
TSH: Tiroid bezi iþlevlerinin deðerlendirilmesi için gerekli testlerdir.
Demir, Demir Baðlama Kapasitesi, Ferritin: Demir eksikliðine baðlý aneminin teþhisinde kullanýlan testlerdir.
Kalsiyum, Fosfor: Kemik erimesinin teþhis ve tedavisinin takibinde kullanýlýr.
ASO, CRP, RF: Romatizmal ve iltihabi hastalýklarýn teþhisinde kullanýlýr.
Gaitada Gizli Kan: Kalýn barsak kanserlerinin erken teþhisi için 40 yaþ üzerindeki herkese ve ailesinde mide ve
barsak kanseri olanlara yýlda bir kez önerilmektedir.
Gaita Mikroskopisi: Parazit, parazit yumurtasý ve sindirim artýklarý açýsýndan deðerlendirme yapýlmaktadýr.
Kanser Tarama testleri: Total ve Serbest PSA (prostat tümörü), CEA (tüm vücut tümörleri), AFP (karaciðer,
erkeklerde testis, kadýnlarda yumurtalýk), CA 125 (over, yumurtalýk), CA 15-3 (meme), CA 19-9 (kalýn barsak),
kanserlerinin teþhisinde ve takiplerinde kullanýlan testlerdir.
Homosistein, Lipoprotein (a), High Sensitive CRP: Kalp ve damar hastalýklarýnýn genetik iliþkisini araþtýrmak
için yapýlan testlerdir.
Vitamin B12, Folik Asit: Anemiler ve çeþitli sinir sistemi hastalýklarý ile ilgili bilgiler verir.
Mikroalbuminüri: Diabetin böbreklerde oluþturduðu hasarýn göstergesidir.
HbA1c: Son üç aylýk kan þekeri ortalamasýný gösteren ve diabet tedavisinin takibinde kullanýlan bir testtir.
Ig E: Allerjik hastalýklarda yükselen önemli bir moleküldür.

www.ahenklab.com.tr

Hýzlý ve güvenilir...
BUNLARI BÝLÝYORMUSUNUZ?
Kan kolesterol düzeyinin %10 düþürülmesinin; koroner kalp hastalýðý
riskini %30 azalttýðýný, kan basýncýnýn 6 mmHg düþürülmesinin ise felç
riskini %40, kalp krizi riskini %15-20 oranýnda azalttýðýný, kolesterol
düzeyinizi ve tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirmeniz gerektiðini
biliyor muydunuz?
Türk Kardiyoloji Derneðinin verilerine göre, Türkiyede yaklaþýk 6 milyon kiþinin
kan kolesterol düzeyinin yüksek, 2 milyon kiþinin kan kolesterol düzeyinin tedavi
gerektirecek kadar yüksek olduðu bilinmektedir.
Türkiyede yetiþkinlerin üçte birinde tansiyon yüksekliði sorunu vardýr. 60 yaþ
üzerindeki yetiþkinler dikkate alýndýðýnda her üç kiþiden ikisinin kan basýncý yüksektir.
Þiþmanlýk ya da bilimsel ifadesiyle obezitenin tanýmlanmasýnda Vücut kitle indeksi
kullanýldýðýný, Vücut kitle indeksinin; vücut agýrlýðýnýn (kg) boyun karesine (m²)
bölünmesiyle bulunduðunu ve Vücut kitle indeksi = aðýrlýk/boy (m²) þeklinde de
formülize edilebildiðini biliyor muydunuz?
18.5dan küçük olanlar zayýf,
18.5-25 arasý olanlar normal,
25-30 arasý olanlar kilolu,
30-40 arasý olanlar þiþman
40dan fazla olanlar aþýrý þiþman olarak tanýmlanmaktadýr.
Fazla kilolu olmak, yani vücut kitle indeksinin yüksekliði, kalp-damar hastalýklarý
ve þeker hastalýðý baþta olmak üzere, yaþam kalitesini düþüren, yaþam süresini
kýsaltan pek çok hastalýða yakalanma riskini artýrýr.
Vücut Kitle Ýndeksi normal olanlarla mukayese edildiðinde, þeker hastalýðý riskinin
fazla kilolu grupta 7.5 kat, þiþman grupta 20 kat, aþýrý þiþman grupta 40 kat arttýðý
bildirilmektedir.
Toplum tarama çalýþmalarý ülkemizdeki þeker hastalýðý sýklýðýnýn % 6-7 civarýnda
olduðunu göstermektedir.
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Hýzlý ve güvenilir...
Tüm Dünyada 350 milyon Hepatit B taþýyýcýsý olduðunu, AIDS taþýyýcýsý sayýsýnýn
ise sadece 20 milyon olduðunu, her yýl 50 milyon yeni Hepatit B vakasý ortaya
çýktýðýný, Hepatit B kaynaklý karaciðer hastalýðý nedeniyle her yýl 2 milyon ölüm
gerçekleþtiðini ve Hepatit B Virüsünün en önemli ikinci kanser yapýcý etken
olduðunu biliyor muydunuz?
Türkiyede Hepatit B taþýyýcýlýk oranýnýn % 5-6 civarýnda olduðu bilinmektedir.
Dünya saðlýk örgütünün resmi rakamlarýna göre ülkemizde yaklaþýk 5 milyon Hepatit
B taþýyýcýsý olduðunu ve Türk Karaciðer Vakfýnýn evlenecek çiftlere mutlaka hepatit
B taramasý yaptýrmalarýný tavsiye ettiðini biliyor muydunuz?
Hepatit B virüsünün, bütün primer karaciðer kanseri vakalarýnýn %60-80inden
sorumlu olduðunu, her yýl Hepatit B kaynaklý karaciðer hastalýðýndan 2 milyon kiþinin
öldüðünü; Hepatit B aþýsýnýn, hepatit virüsü geçiþini engellemenin en etkili yolu
olduðunu ve bir baþka deyiþle, Hepatit B aþýsýnýn insanlarda görülen belli baþlý kanser
türlerinden birine karþý geliþtirilen ilk aþý olduðunu biliyor muydunuz?
Uluslarasý Pastör protokolüne göre yapýlacak hepatit taramasý sonucunda gerekli
kiþilerin aþýlanmasý yoluyla çok yüksek koruyuculuk saðlanabilen Hepatit B virüsünün,
AIDS'den 100 kat daha bulaþýcý olduðunu biliyor muydunuz?
Her 10 kiþiden birinin böbrek yetmezliði riski taþýdýðýný biliyor muydunuz?
AHENK LABORATUVARI Toplumumuzu saðlýðýna önem veren, saðlýklý yaþam
kurallarýna uyan, düzenli saðlýk kontrolü yaptýrarak kendine ve çevresine karþý
daha faydalý olan bir toplum olarak görmeyi kendine misyon edinmiþtir
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