Revisió mèdica personalitzada

A Clínica Diagonal oferim revisions mèdiques preventives individualitzades, amb una atenció
personalitzada, realitzades per professionals experts en cadascuna de les especialitats. Per a la
realització de l'estudi disposem de tecnologies diagnòstiques avançades que potencien la
detecció precoç de factors de risc, comproven el bon funcionament dels principals òrgans vitals
i faciliten la determinació de recomanacions i actuacions específiques que fomenten el benestar
del pacient.

Com funciona una revisió?
La Unitat de Revisions de Clínica Diagonal està integrada per un equip d'especialistes
caracteritzat per l’excel·lència. Totes les proves es realitzen en un únic matí, i sempre amb cita
prèvia, per tal d’optimitzar el temps del pacient i conèixer de forma ràpida el seu estat general
de salut. La revisió comença a les 09:30h, en dejú, a la recepció del hall principal de Clínica
Diagonal. El pacient és rebut per una assistent que l’informarà dels passos a seguir. Aquesta
mateixa assistent l'acompanyarà durant tot el circuit de proves que engloba la revisió i a la visita
amb el metge responsable de la mateixa, qui l’entrevistarà i omplirà la seva història clínica. Un
cop realitzades les proves que necessitin dejú (laboratori, ecografia abdominal, etc.), el personal
assistent acompanyarà al pacient al Restaurant Moos per a què pugui prendre un bon esmorzar
abans de seguir amb la resta de proves. En acabar la resta de tests diagnòstics, al final del matí,
el pacient tornarà a visitar al metge responsable de la revisió mèdica per a què pugui valorar les
proves realitzades; duent a terme una orientació diagnòstica, acompanyada d’un informe detallat
i consells de salut.

A qui va dirigida?
A persones que vulguin conèixer el seu estat general de salut, independentment de la seva edat.
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Protocol revisió mèdica general personalitzada per a la dona…………………..595€

Arribada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat).
Aparcament gratuït dins el mateix edifici.
Benvinguda a la recepció del Hall principal i presa de dades administratives.
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica personalitzada general: anamnesi,
exploració física, història clínica.
Anàlisi de sang i orina, que inclou:
Estat general: hemograma, VSG i TP, proteïnograma
Detecció d'Anèmia i malalties per excés de ferro: siderèmia, ferritina
Detecció de dislipèmia. Factor de RISC cardiovascular: colesterol total, HDL,
LDL, triglicèrids. Índex d’Aterogenicitat.
Detecció de diabetis. Factor de RISC cardiovascular: glucosa, Hb glicosilada
Funció renal: creatinina, ionograma, urat, índex de filtrat glomerular
Funció hepàtica: GOT, GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirubina total
Funció del pàncrees: amilasa
Tiroide: TSH
Marcadors tumorals: CEA, CA19.9, CA 125, CA 15.3
Metabolisme mineral: calci
Detecció de malalties víriques: VHA (IgG), Ag Austràlia, VHB, VHC, VIH
Perfil d'orina: sediment, urocultiu (si escau), antibiograma (si escau) i
microalbuminúria
Resta de proves que puguin requerir dejú:
Ecografia abdominal (inclou despistatge hèrnia inguinal)
Mesura de la pressió intraocular mitjançant tonòmetre d'aire
Electrocardiograma i espirometria
Esmorzar al Restaurant Moos
Es recomana la realització d’una visita ginecològica amb citologia i ecografia
transvaginal (no inclòs en el preu total. Cost: 110€)
Diagnòstic per la imatge: radiografia de tòrax, mamografia, ecografia renovesical
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica per a valorar els resultats i definir
les recomanacions mèdiques
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Protocol revisió mèdica general personalitzada per a l’home…………………...595€

Arribada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat).
Aparcament gratuït dins el mateix edifici.
Benvinguda a la recepció del Hall principal i presa de dades administratives.
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica personalitzada general: anamnesi,
exploració física, història clínica.
Anàlisi de sang i orina, que inclou:
Estat general: hemograma, VSG i TP, proteïnograma
Detecció d'anèmia i malalties per excés de ferro: siderèmia, ferritina
Detecció de dislipèmia. Factor de RISC cardiovascular: colesterol total, HDL,
LDL, triglicèrids. Índex d’Aterogenicitat.
Detecció de diabetis. Factor de RISC cardiovascular: glucosa, Hb glicosilada
Funció renal: creatinina, ionograma, urat, índex de filtrat glomerular
Funció hepàtica: GOT, GPT, GGT, Fosfatasa Alcalina, Bilirubina total
Funció del pàncrees: amilasa
Tiroide: TSH
Marcadors tumorals: CEA, CA19.9, PSA
Detecció de malalties víriques cronificables: VHA (IgG), Ag Austràlia, VHB,
VHC, VIH
Perfil d'orina: sediment, urocultiu (si escau), antibiograma (si escau) i
microalbuminúria
Resta de proves que puguin requerir dejú:
Ecografia abdominal (inclou despistatge hèrnia inguinal)
Mesura de la pressió intraocular mitjançant tonòmetre d'aire
Electrocardiograma i espirometria
Esmorzar al Restaurant Moos
Diagnòstic per la imatge: radiografia de tòrax, ecografia renovesicoprostàtica
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica per a valorar els resultats i definir
les recomanacions mèdiques
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Protocol de revisió mèdica general personalitzada infantil……….......................390€
Arribada a Clínica Diagonal (C / Sant Mateu, 24-26 d'Esplugues de Llobregat).
Aparcament gratuït dins el mateix edifici.
Benvinguda a la recepció del Hall principal i presa de dades administratives.
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica personalitzada general: anamnesi,
exploració física, història clínica
Anàlisi de sang i orina:
Hemograma, VSG i TP
Siderèmia, ferritina
Colesterol total, HDL, LDL, triglicèrids glucosa
Creatinina, ionograma, urat, filtrat glomerular
GOT, GPT, GGT, FA Calci i fòsfor
Perfil d'orina: sediment
IgG, IgM, IgA, IgE, antiendomisi IGA, antitransglutaminasa IgA
(Opcional segons història: TSH, VHA, B, C)
Esmorzar a Restaurant Moos
Electrocardiograma
Ecografia abdominal
Visita amb el metge responsable de la revisió mèdica per a valorar els resultats i definir
les recomanacions mèdiques.
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Possibles ampliacions de la revisió mèdica general personalitzada (cost addicional)
En funció dels seus antecedents familiars, personals i resultat de la primera visita amb el
responsable de la seva revisió, es pot realitzar els següents estudis amb un cost addicional:

A. ESTUDI RESPIRATORI
Anàlisi de sang amb Ig A, G, M i Ig E
Espirometria amb prova broncodilatadora
Mantoux
Tac toràcic
Fibrolaringoscòpia (inclou visita amb un especialista en otorinolaringologia)
Polisomnografia
Estudi al·lergogen: Rast, Prick (amb visita de l'especialista en al·lergologia)

65€
26€
20€
91€
55€
150€
150€

B. ESTUDI CARDIOVASCULAR
Ecocardiografia Doppler color
Ecografia Doppler TSA
Ecografia Doppler EEII (arterial i venosa)
Prova d'esforç
Holter ECG
Holter TA (MAPA)

68€
83€
68€
180€
77€
77€

C. ESTUDI DIGESTIU
Tac Abdominal
Fibrogastroscòpia amb sedació i biòpsies, si escau
Fibrocolonoscòpia amb sedació i biòpsies, si escau

Test d'intolerància alimentària
Trànsit esofagogastroduodenal
PH metria
Manometria (esofàgica, anal)
Càpsula Endoscòpica
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91€
346€
+70€
346€
+70€
(biòpsia)
200€
72€
175€
175€
1.600€

D. ESTUDI TRAUMATOLÒGIC I REUMÀTIC
Radiografia de columna cervical i lumbar, de genolls
Ecografia ósteomusculotendinosa (espatlles o una altra projecció)
Densitometria òssia (en dones)
Anàlisi de sang (PCR)
Anàlisi de sang (FR)
Anàlisi de sang (ASTO)
Anàlisi de sang (ANA)
Anàlisi de sang (SEROLOGIES RO)
Anàlisi de sang (LA)
Anàlisi de sang (SCL)
Anàlisi de sang (COMPLEMENT COC50)
Anàlisi de sang (DNA)
Anàlisi de sang (HLA-B-27)
Ressonància Magnètica sense contrast (1 zona)
Ressonància Magnètica amb contrast (1 zona)
Electromiograma

10€/unitat
95€
49€
90€
1,90€
50€
50€
9,00€
9,00€
10,00
5,00€
50€
8,00€
130€
192€
85€

E. ESTUDI NEUROLÒGIC
Tac* (sense contrast)
Ressonància Magnètica*
Electromiograma
*Segons despistatge de cefalees, demències, trastorns del moviment

91€
130€
85€

F. ESTUDI NEFROLÒGIC
Anàlisi de sang: PTH-I
Orina 24 h: Clearance
Calci
Fòsfor
Proteïnúria
Microalbuminúria
Uro
Tac
Uro Tac amb contrast

G. CADA VISITA AMB L’ESPECIALISTA TÉ UN COST DE 40€
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9,00€
0,00€
1,90€
1,50€
1,00€
7,50€
125 €
174€

H. RECONEIXEMENTS VISUALS
H.1 Opció A: 50€
- Agudesa visual
- Refracció actualitzada
- Sentit cromàtic
- Examen del pol anterior i annexos
- Motilitat ocular extrínseca i intrínseca
- Reflexos pupil·lars
- Tensió ocular
- Fons d'ulls sense dilatació
- Campimetria computeritzada
H.2 Opció B: 90€
- Agudesa visual
- Refracció actualitzada
- Sentit cromàtic
- Examen del pol anterior i annexos
- Motilitat ocular extrínseca i intrínseca
- Reflexos pupil·lars
- Tensió ocular
- Fons d'ulls amb dilatació
- Campimetria computeritzada
- Topografia
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