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10 procent studentrabatt på resevaccination

 
MediService Läkarmottagning erbjuder nu 10 procent rabatt på resevaccination för studenter.

Enligt prisjämförelser på sajterna vaccinpriser.se och jordenrunt.nu, har MediService Läkarmottagning
lägst pris på resevaccination i Stockholms län för vuxna och familjer. 

Med den nya studentrabatten, nu även lägst pris för studenter i Stockholms län.

En anledning till MediService nya studentrabatt är att studenter kanske har det lite knapert ekonomiskt, 
men det skall inte stoppa dem från nödvändig vaccination inför en resa.

Nu kan således Stockholms studenter vaccinera sig hos MediService Läkarmottagning (T-bana Skanstull) 
till ett riktigt lågt pris och samtidigt få mer pengar över till själva resan.

Studentrabatten gäller för högskolestudenter som visar upp giltigt studentkort vid vaccinationstillfället.

Rabatten gäller på alla våra redan låga vaccinpriser – se prislista här: www.mediservice.se/vaccination 

Vi har drop-in vardagar klockan 8-11 och 13-16.

Vänliga Hälsningar och Välkomna!
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Stockholm

MediService Läkarmottagning - Prislista Vaccination!

Vaccinkostnad – pris per dos

450:-   Gula febern
450:-   Twinrix   (sammanlagt behövs tre doser, sista efter fem månader)
360:-   Havrix   (Hepatit A – sammanlagt behövs två doser, sista efter 6-12 månader)
260:-   Engerix   (Hepatit B – sammanlagt behövs tre doser, sista efter sex månader)
200:-   Dukoral   (kolera / turistdiarée – sammanlagt behövs två doser, sista efter sju dagar)
950:-   Japanska encefalit   (Ixiaro – sammanlagt behövs två doser, sista efter 28 dagar)
  50:-   Malariaprofylax recept
160:-   dite (difteri och stelkramp)
260:-   diTekiBooster (difteri, stelkramp och kikhosta)
160:-   Polio   (Imovax)
250:-   Typhim Vi   (Tyfoid)
280:-   TBE   (Fästingencefalit)
200:-   Pneumo 23   (lunginflammation)
550:-   Menveo   (Meningokock)
650:-   Rabies   (sammanlagt behövs tre doser, sista efter 28 dagar)
280:-   Fsme / Encepur   (fästing – sammanlagt behövs 2-3 doser, sista efter 1-2 månader)

Välkommen till MediService Läkarmottagning – vi hjälper dig till en hälsosam resa!


