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Vi Venter ikke
når det gjelder helsen din

Time på dagen • Høy kompetanse • Nytt og moderne utstyr

mr, ct, røntgen og ultralyd

Ingen ventetid,
rask diagnose

Helsehuset Kongsberg er et privat røntgeninstitutt som bl.a.
kan tilby MR, CT, røntgen og ultralyd. Nytt og topp moderne
utstyr gjør at bildene som tas hos oss er av høyeste kvalitet,
noe som er en forutsetning for god diagnostikk. Bildene
blir grundig gransket og tolket av våre radiologer.

Helsehuset Kongsberg tilbyr
mr

Ved MR-undersøkelse kan vi oppdage
sykelige prosesser i nær sagt alle
kroppens organer. MR gir svært
detaljerte bilder av de fleste typer
bløtvev og er særlig nyttig ved
undersøkelse av hjernen, leddene,
muskulaturen, benmargen, ryggen,
solide organer i buken og organer
i bekkenregionen.

idrettsskadediagnostikk

Ved alle typer idrettsskader er rask
og riktig diagnose viktig for å komme
i gang med behandling. Målet er å få
deg raskest mulig tilbake til din
aktivitet. Vi har spesialisert oss på
diagnostikk av idrettsskader, og vi har
de siste årene fått et nært og godt
samarbeid med toppidretten i
regionen.

mr prostata

MR av prostata har revolusjonert
prostatadiagnostikken og er den beste
metoden for å påvise om pasienten
har kreft og hvor i prostata kreften
sitter.

mr og ortoped

Hos Helsehuset Kongsberg kan du få
både MR og konsultasjon hos ortoped
samme dag og uten ventetid. Våre
ortopeder har kveldsåpent hver

tirsdag, slik at du kan få vurdering av
ortoped samtidig som du tar MR.
Du kan med andre ord få en totalvurdering på én time.

Helsesjekk med ultralyd

Helsesjekk med ultralyd er en omfattende undersøkelse der vi sjekker
de fleste av kroppens indre organer.
Du trenger ingen henvisning fra lege,
det er ingen ventetid og du får svar
på undersøkelsen med en gang.

Ultralyd i 3d

Helsehuset Kongsberg tilbyr ultralydundersøkelser av fosteret fra uke 12
og ut svangerskapet, som et supplement til den offentlige undersøkelsen
i uke 18. Vi går grundig gjennom
fosterets anatomi og gjør vekstkontroller etter uke 24. Du kan også få med
deg to- og tredimensjonale bilder og
videosnutter av fosteret.

røntgen og Ct

Vi utfører også alle typer undersøkelser
innen røntgen og CT.

MR, røntgen og CT krever henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Har du henvisning og venter på undersøkelse? Hos oss kan du
få time på dagen.

røntgensenter

TIBE Drammen

Helsehuset Kongsberg tar MR, CT, ultralyd og røntgenbilder av høy kvalitet.
Det er kort ventetid på alle undersøkelser hos oss.

Leger og spesialister
Helsehuset Kongsberg har også allmennlege, fastlege,
gynekolog, ortoped, psykolog og jordmor. Det er kort ventetid
på alle våre tjenester.

Bedriftshelsetjeneste
Helsehuset Bedriftshelsetjenesten er en nytenkende og kostnadseffektiv
bedriftshelsetjeneste som holder et høyt faglig nivå. Vi benytter
veldokumenterte metoder og bistår bedrifter i å følge forskrifter og lovverk.
Helsehuset Bedriftshelsetjenesten har holdt til i Kongsberg siden 1999,
men har i 2013 også åpnet lokale kontorer på Gjøvik og i Oslo.

Time på dagen,
ring 32 73 25 80

Vi gir deg svar på undersøkelsen samme dag
eller innen 48 timer, og sørger for at du raskt
får riktig behandling.

(08.00-15.30)

Helsehuset kongsberg
Sandsværveien 228, 3615 Kongsberg
www.helsehuset.kongsberg.no
post@helsehuset.kongsberg.no

Følg oss på

