┃Сонгох шинжилгээ
Ангилал

Эхо

Шинжилгээний нэр

₩100,000

Аарцагны эхо

₩130,000

Артерийн судасны хатуурлын эхо

₩130,000

Бамбай булчирхайн эхо

₩150,000

Түрүү булчирхайн эхо

₩170,000

Хөхний эхо

₩190,000

Тархи болон бүтэн биеийн ПЭТ-КТ

Бусад
шинжилгээ

DNA-ийн
тусгай
шинжилгээ

₩1,250,000
₩900,000

Бага тунтай уушгины КТ

₩200,000

Цээжний хөндийн КТ(тодосгогчгүй)

₩200,000
₩250,000

Зүрхний КТ

₩450,000

Тархины КТ(тодосгогчгүй)

₩200,000

Мөрний MRI

₩700,000

Түнхний MRI(тодосгогчгүй)

₩700,000

Сээр нурууны MRI(тодосгогчгүй)

₩700,000

Бүсэлхийн нуруу(L-Spine)-ны MRI(тодосгогчгүй)

₩700,000

Нуруу нугас(Whole Spine)-ны MRI(тодосгогчтой)

₩1,100,000

Тархины MRI(тодосгогчтой)

Тодосгочтой
бичлэг

₩230,000

Их биеийн ПЭТ-КТ

Сээр нуруу(C-Spine)-ны КТ(тодосгогчгүй)

КТ/MRI

Төлбөр

Хөдөлгөөний ачааллын эхо

Зүрхний эхо

ПЭТ-КТ

┃Тус шинжилгээгээр оношлогдох өвчин┃

₩1,100,000

Тархины MRI(тодосгогчтой)+ MRA

₩1,300,000

Титэм судасны тодосгогчтой бичлэг

₩1,400,000

Тархины артерийн тодосгогчтой зураг

₩2,000,000

Ясны сийрэгжилт

₩100,000

Хүний хөхөнцөр вирус

₩100,000
₩280,000

Теломерийн шинжилгээ

₩275,000

Хавдрын генетикийн шинжилгээ

Дурангийн
шинжилгээ

Ходоод

₩165,000
₩1,100,000

Бүдүүн гэдэс
Ходоод
		

Хэвлийн эхо

Бөөр

Шинжилгээгээр оношлогдох өвчин
Ходоод, улаан хоолойн үрэвсэл болон хорт хавдар.
Бүдүүн гэдэсний үрэвсэл болон хорт хавдар.
Элэгний өөхлөлт болон хатууралт, элэгний үрэвсэл
болон хорт хавдар.
Бөөрний чулуу, үрэвсэл, хорт хавдар.

Нойр булчирхай
Дэлүү

Нойр булчирхайн үрэвсэл, хорт хавдар.
Дэлүүний томролт, дэлүүний хорт хавдар.

Цөсний хүүдий

Цөсний чулуу, үрэвсэл, хорт хавдар.

Ясны сийрэгжилт

Ясны нягтрал

Ясны сийрэгжилт.

Зүрхний
шинжилгээ

Зүрхний бичлэг

Зүрхний хэмнэл алдагдал, зүрхний томролт зэрэг зүрх судасны эмгэг.

Зүрхний эхо
Хараа

Нүдний
шинжилгээ

Нүдний даралт

Сонсголын шинжилгээ

Сонсгол

Таргалалт
Шээсний шинжилгээ
Цусны
шинжилгээ

Нүдний уг
Биеийн бүтэц
Биеийн хэмжилт

Цусны ерөнхий
шинжилгээ

Харааг тодорхойлох.
Нүдний болор цайх, глауком.
Сонсгол муудах, сонсголын гажиг үүсэх.
Нийт өөх болон булчингийн хэмжээ, таргалалт.
Биеийн жин, өндөр.

11төрөл
		

Улаан эс, цагаан эс, тромбоцитын үзүүлэлтийг
шинжлэх.

Элэгний
үйл ажиллагаа

Бүх уураг, дархлаа, шарлах, элэгний хатуурал, цөс, нойр
булчирхай зэрэг эрхтнүүдийн болон ясны өвчин эмгэг.

Бөөрний
		
үйл ажиллагаа

Бөөрний дутагдал, түүдгэнцрийн үрэвсэл, усгүйжих,
булчингийн эмгэг, тулай, цусан дахь шээсний хүчил
ихэс ч багасах өвчин, бусад бөөрний өвчин

Нойр булчирхайн
үйл ажиллагаа

Нойр булчирхайн үрэвсэл, хорт хавдар, цөсний
сувгийн битүүрэл, шүлсний булчирхайн үрэвсэл.

Зүрх судас
		
Бэлгийн замын
халдварт өвчин
Үрэвсэл

Сахар, цусан дахь глюкозын хэмжээ.
Цусан дахь өөх тосны хэмжээ, нийт холестрины хэмжээ ,
артерийн хатуурал, зүрхний шигдээс, зүрхний цус багадалт.
Дох, тэмбүү
Халдварын гаралтай өвчин, үрэвслийн гаралтай өвчин.
Кальци, хлор, фосфор, кали, натри.

Цус багадалт

Цусан дахь төмөр, төмрийн дутагдалтай цус багадалт.

Хавдрын маркер
		
		

Хорт хавдар болон үрэвсэл/хөх, уушги, улаан хоолой,
ходоод, нойр булчирхай, цөс, элэг, бүдүүн гэдэс, 		
умай, өндгөвч, түрүү булчирхай, төмсөг,цусны
хорт хавдар/

Элэгний үрэвсэл
		

Элэгний A, B, C вирусийн халдвартай эсэх мөн эсрэг
биет тодорхойлох.

Бамбай булчирхай

Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа муудах болон хэт ихсэх.

Витамин Д

Бүтэн биеийн
багц шинжилгээ

Судасны өөрчлөлт.

Шээснээс уураг болон цус илрэх.

Эрдэс давс

Онцгой цусны
шинжилгээ

Даралт болон судасны цохилтын хурд.

Шээсний шинжилгээ

Сахар

₩80,000

Бүдүүн гэдэсний дуран
Альцхаймерын шинжилгээ

Ангилал

₩800,000

Тархины MRI(тодосгогчгүй) + MRA

Артерийн хатуурлын хэмжилт

Шинжилгээ

@Bundang Jesaeng

Ясны сийрэгжилт, арьсны хөгшрөлт, дархлаа.

Бүндан Жэсэн
нэгдсэн эмнэлэг

@Bundang Jesaeng
dmcihc@gmail.com

Бүндан Жэсэн
нэгдсэн эмнэлэг

┃Нарийвчилсан шинжилгээ

┃Үндсэн шинжилгээ
Ангилал

Эрэгтэй

(₩530,000)

Шинжилгээ
Үзлэг

Үзлэгийн хуудас бөглөх

Ходоод

Ходоодны дуран (нойрсуулагчтай)

Хэвлий

Хэвлийн эхо (элэг, цөс, нойр булчирхай, бөөр, дэлүү)

Биеийн хэмжилт
		

Биеийн өндөр, жин, цусны даралт, судасны цохилт,
бүсэлхийн тойрог

		
Биеийн бүтэц
		
Зүрх

Биеийн жингийн индекс(BMI), таргалалтын зэрэг, хэвлийн өөх,
дотор өөхлөлт, булчингийн масс, бие мах бодийн нас,
биеийн шингэний хэмжээ
Даралт, цээжний хөндийн рентген зураг, зүрхний бичлэг

Хараа

Сонсгол

Уушги

Уушгины үйл ажиллагаа

Цус(ерөнхий)

(₩580,000)

Нүдний даралт болон уг ухархайн зураг, хараа

Сонсгол
Шээс

Эмэгтэй

Шинжилгээний төрөл

Ангилал

Шинжилгээний төрөл

Шинжилгээний төрөл

Гүрээний артерийн эхо
Бамбай булчирхайн эхо
Эрэгтэй

(₩1,400,000)

Түрүү булчирхайн эхо
Бага тунтай уушгины КТ

Эрэгтэй

(₩2,000,000)

Зүрхний эхо

Шээсны уураг, шээсэнд цус үзэгдэх
Цус багадалт болон цагаан эс, улаан эс зэрэг
Цусны бүлэг, сахар, электролит, цусан дахь липид,
тулай өвчин, эрхтний үйл ажиллагаа (бөөр, элэг, бамбай
булчирхай), бэлгийн замын өвчин(Тэмбүү, Дох)

Хэвлийн КТ

		
		
Цус(онцгой)
		

Элэгний A, B, C вирус, улаан эсийн тунах хурд, Д Витамн,
Хавдрын маркер(элэг, бүдүүн гэдэс, нойр булчирхай,
өндгөвч зэрэг)

Бүдүүн гэдэсний дуран (нойрсуулагчтай)

Үзлэг

Үзлэгийн хуудас бөглөх

Ходоод

Ходоодны дуран (нойрсуулагчтай)

Хэвлий

Хэвлийн эхо (элэг, цөс, нойр булчирхай, бөөр, дэлүү)

Биеийн хэмжилт
		

Биеийн өндөр, жин, цусны даралт, судасны цохилт,
бүсэлхийн тойрог

		
Биеийн бүтэц
		

Биеийн жингийн индекс(BMI), таргалалтын зэрэг, хэвлийн өөх,
дотор өөхлөлт, булчингийн масс, бие мах бодийн нас,
биеийн шингэний хэмжээ

Зүрх

Даралт, цээжний хөндийн рентген зураг, зүрхний бичлэг

Хараа

Нүдний даралт болон уг ухархайн зураг, хараа

Сонсгол

Сонсгол

Уушги

Уушгины үйл ажиллагаа

Шээс

Шээсны уураг, шээсэнд цус үзэгдэх

Цус(ерөнхий)

Ангилал

Ясны сийрэгжилт

		
Цус
		
(нарийвчилсан)
		

Эмэгтэйчүүдийн
		
шинжилгээ

┃Дээд зэрэглэлийн

Умайн хүзүүний хорт хавдрын шинжилгээ

Артерийн хатуурал хэмжих

Ясны сийрэгжилт
Гүрээний артерийн эхо

Бамбай булчирхайн эхо
Хөхний эхо
Эмэгтэй

(₩1,500,000)

Аарцагны эхо
Бага тунтай уушгины КТ

Эмэгтэй

(₩2,000,000)

Зүрхний эхо

Хөхний зураг(30-аас дээш насныхан)
Умайн хүзүүний зураг
Цус багадалт болон цагаан эс, улаан эс зэрэг

Хэвлийн КТ

Цус
		
(нарийвчилсан)
		

Цусны бүлэг, сахар, электролит, цусан дахь липид,
тулай өвчин, эрхтний үйл ажиллагаа (бөөр, элэг, бамбай
булчирхай), бэлгийн замын өвчин(Тэмбүү, Дох)

Бүдүүн гэдэсний дуран(нойрсуулагчтай)

		
Цус(онцгой)
		
		

Элэгний A, B, C вирус, улаан эсийн тунах хурд, Д Витамн,
Хавдрын маркер(элэг, бүдүүн гэдэс, нойр булчирхай,
өндгөвч зэрэг)

Хүний хөхөнцөр вирус(HPV)-ийн шинжилгээ

Артерийн хатуурал хэмжих

