
LEKÁREŇ CALENDULA
Palatínova 38, 945 01 Komárno

Tel.: 035/777 57 87, 0901 775 787 
Fax: 035/777 57 87

e-mail: lekarencalendula@gmail.com

Preventívna medicína
Črevná sprcha – kolonhydroterapia 
– je liečebná aj preventívna procedúra, ktorou sa 
intenzívne preplachuje hrubé črevo čistou, vlažnou 
vodou, aby sa odstránili nežiadúce nánosy a zvyšky 
stravy. 

lekárska kozmetika
0  odstraňovanie vrások, korektúry tváre pomocou 

kyseliny hyalurónovej, ktorá nám umožní okamžité 
omladenie

0  Pre dokonalý efekt možnosť aplikácie botulotoxínu 
0  Revolučný prístup  v anti-aging  estetickej medicíne – 

mini invazívny mezolifting 3d mezonite 
0  drakula terapia – omladenie vlastnou krvou, liečba 

obohatenou krvnou plazmou
0  odstránenie hyperhidrózy (nadmerná potivosť) 
0  Ultrazvuková lipolýza – odbúravanie tukov, 

formovanie tela
0  trvalá depilácia IPL svetlom
0  Fotorejuvenizácia – fotoomladenie
0  odstraňovanie pigmnentových škvŕn, žiliek
0  liečba akné iPl svetlom
0  celotelová kolagén terapia
0  Špeciálne masáže, wellness procedúry, 

telové peelingy

ortoPedická ambUlancia
Ortopedická ambulancia poskytuje štandardnú ako aj 
nadštandardnú ortopedickú starostlivosť pri všetkých 
ochoreniach pohybového aparátu v rozsahu preventívnej, 
diagnosticko-terapeutickej a dispenzárnej starostlivosti. 
V prípade potreby zabezpečuje hospitalizáciu, operácie, 
resp. vyšetrenia na ďalších špecializovaných pracoviskách.

autologná plazma – vlastná krv v liečbe 
pohybového aparátu
Využitie prirodzenej schopnosti regenerácie tela.
Jedná sa o terapeutické využitie vlastnej krvi v liečbe 
rôznych ochorení pohybového systému.

osteodenzitometrická 
ambUlancia
Zabezpečuje vyšetrenie kostnej hustoty na vysokokva-
litnom celotelovom osteodenzitometri typu HOLOGIC 
DISCOVERY QDR s následným vyhodnotením výsledkov 
osteológom a návrhom liečby.

Fyziatria, balneológia,
lieČebná rehabilitácia
Rehabilitačná ambulancia FBLR poskytuje štandardnú 
ako aj nadštandardnú, komplexnú špecializovanú 
rehabilitačnú starostlivosť pre deti aj dospelých so 
zameraním na degeneratívne a zápalové ochorenia 
pohybového aparátu, nervového systému, doliečenie 
pooperačných a poúrazových stavov, prevencie 
osteoporózy a funkčných porúch chrbtice.

liečba zahŕňa:
0  odborné vyšetrenie lekárom FbĽr s určením 

rehabilitačného plánu aj so sledovaním stavu pacienta
0  liečebnú telesnú výchovu s individuálnym 

prístupom k pacientovi
0  Fyzikálnu liečbu pozitívnu i negatívnu teploliečbu ~ 

lavaterm, rašelinový zábal, kryo
0  vodoliečbu: vírivý kúpeľ
0  elektroliečebné procedúry: dištančná elektro-

terapia, interferenčné diadynamické prúdy, TENS, 
galvanoterapia, magnetoterapia, hydrogalvan

0  svetloliečbu: polarizované svetlo, laseroterapia
0  mechanoterapiu: ultrazvuk, klasická, reflexná 

a prístrojová masáž, mäkké techniky
0  lymfodrenáž: manuálna a prístrojová
0  Plynný uhličitý (suchý uhličitý) kúpeľ – s dokázaným 

výborným liečebným účinkom pri ochoreniach srdca, 
obehového systému, nervových a kožných chorôb

0  Plynové injekcie
0  vákuum kompresívna 

(podtlakovo pretlaková) terapia 

VICTORIA MEDICAL CENTER
Palatínova 38, 945 01 Komárno, www.vmc.sk

Recepcia/Rehabilitácia: 035 7714 751
Ortopédia: 035 7714 753  

Denzitometria: 035 7714 752, 0910 135 599
Lekárska kozmetika: 035 7714 751, 0901 701 648

Masáže: 035 7714751, 0901 701 647

•   liečebná a ošetrujúca kozmetika VICHY, BIODERMA, DOLIVA, 
MEDAPREX – exkluzívna kozmetika pre omladenie pleti

•   zdravotné a rehabilitačné pomôcky a potreby, fyzioterapeutické 
pomôcky

•   ortopedicko – terapeutická obuv
•   hygienické potreby a dentálne prípravky 

CURAPROX, ELMEX, LACALUT

•   lieky, vitamíny, výživové doplnky
•   kvalitné sypané, zelené a čierne čaje zo Srí Lanky
•   homeopatiká, dietetické prípravky pre diabetikov, celiatikov
•   detoxikačné prípravky
•   bio – ovocné a zeleninové šťavy Rabenhorst
•   doplnky výživy špičkovej kvality na zlepšenie 

pohyblivosti kĺbov HYALUTIDIN

dovoľujeme si vás privítať v priestoroch verejnej lekárne 
calendula so širokým sortimentom:

Ponúkané služby:
•   meranie hodnôt krvného tlaku
•   možnosť objednania liekov na čas 

telefonicky

Súkromné zdravotnícke stredisko  

Victoria Medical center 
pod vedením 

MUDr. Kataríny Vinczeovej  
ponúka komplexnú liečebno-preventívnu 

starostlivosť v oblasti 
ortopédie, osteológie, osteodenzitometrie, 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,  
preventívnej medicíny 
a lekárskej kozmetiky.

Pre komplexnosť liečby a pohodlie pacientov poskytuje svoje služby v budove VMC aj lekáreň Calendula


