Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Indywidulanego Ubezpieczenia – „Zdrowie pod Ochroną” dla Klientów
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Wykaz Świadczeń ambulatoryjnych
ZAKRES ŚWIADCZEŃ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
PAKIETÓW UBEZPIECZENIOWYCH

ZŁOTY

SREBRNY

Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań
24h Telefoniczna Informacja Medyczna
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED.
Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
Konsultacje lekarza dyżurnego
Konsultacje specjalistyczne – dorośli
Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Badania diagnostyczne
Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia przeciwko grypie sezonowej
Rozszerzone konsultacje lekarza dyżurnego
Kompleksowe konsultacje specjalistyczne – dorośli
Kompleksowe Konsultacje specjalistyczne – dzieci
Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Kompleksowe badania diagnostyczne
Bezpłatne środki kontrastowe do: RTG, TK, NMR i urografii
Prowadzenie ciąży
Skórne testy alergiczne
Przegląd stomatologiczny
Konsultacje psychologa, seksuologa i psychiatry
Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia dodatkowe
Konsultacje profesorskie
Wizyty domowe
Stomatologia (rabat 50%)
Rehabilitacja narządu ruchu
Indywidualny opiekun VIP
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Definicje Świadczeń ambulatoryjnych

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi



niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub
monitorowania leczenia i dotyczy następujących konsultacji

24h Telefoniczna Informacja Medyczna
Ubezpieczeni dzwoniący z problemem zdrowotnym na infolinię mogą uzyskać
pomoc przez całą dobę. Zespół TIM tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i
ratownicy medyczni, którzy zbierają od dzwoniącego informacje

i starają się

Ubezpieczonemu/Współubezpieczonemu posiadającemu ubezpieczenie Zdrowie
pod Ochroną, przysługuje 10% rabatu na wszystkie usługi medyczne oferowane
we własnych placówkach medycznych Grupy LUX MED wskazanych na
www.luxmed.pl. Rabatów nie sumuje się.



Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych
wskazanych przez Opertaora, w sytuacjach: chorobowych, zaostrzenia się chorób
przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.



pediatrii



lekarza medycyny rodzinnej

tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku:
docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.



Konsultacje lekarza dyżurnego
Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu,
zaostrzeniu choroby przewlekłej lub w urazach wymagających wstępnego
zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia
konsultacji

przez

Operatora.

Usługa

udzielana

jest

w

wyznaczonych

ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, wyłącznie
w dniu jej zgłoszenia i jeżeli nie jest możliwa konsultacja lekarza podstawowej
opieki medycznej. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami
podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji
terapeutycznej i dotyczy następujących konsultacji z zakresu:

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie

z zakresu:

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub

o dyżurach aptek i szpitali.
Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED

interny

Uwaga:

doradzić, jakie działania należy w danej sytuacji podjąć. Posiadają także informacje
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interny;



Podanie leku do worka spojówkowego w sytuacji doraźnej



pediatrii;



Badanie autorefraktometrem



lekarz medycyny rodzinnej.



Badanie ostrości widzenia

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

Uwaga:
Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub



tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku:



docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.





Konsultacje specjalistyczne - dorośli
Usługa obejmuje

konsultacje

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej,
obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez

w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się

Operatora, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza

chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa

podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza wyłącznie ze

ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami

wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego

podstawowymi

prowadzonego

postawienia

diagnozy,

wykonania

podjęcia

decyzji

terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia.

w placówkach medycznych wskazanych przez Operatora. Liczba wykonywanych

Wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy z zakresu:

badań diagnostycznych jest nielimitowana.



ginekologii;

Badania hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do



laryngologii;

badania:



okulistyki;



dermatologii;



Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny



neurologii.



OB. / ESR



Rozmaz ręczny krwi

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora



Badania diagnostyczne

w

do

możliwe do

pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, dostępne

niezbędnymi

specjalistyczne

konsultacja dermatologa – dermatoskopia

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z

stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

pobraniem materiału (krew) do badania:


Transaminaza GPT / ALT



Transaminaza GOT / AST

Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach



Cholesterol całkowity

wskazanych przez Operatora w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza,



Cholesterol badanie paskowe

podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej.



Glukoza / Glucose na czczo

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do



Glukoza / Glucose badanie glukometrem

użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich



Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu

jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki,



Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu

plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy

i nici



Kreatynina / Creatinine

chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których



Troponina - badanie paskowe

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Ubezpieczony/Współubepieczony jest uprawniony

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:

w ramach ubezpieczenia i



dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. W ramach usługi
dostępne

jest

znieczulenie

miejscowe:

nasiękowe

lub

Mocz - badanie ogólne

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:

powierzchowne.



Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:
Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

Standardowa cytologia szyjki macicy

Badania elektrokardiograficzne:



Mierzenie RR / ciśnienia



Badanie EKG - spoczynkowe



Pomiar wzrostu i wagi ciała



Badanie EKG - spoczynkowe dziecka



Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym
standardem w danej placówce medycznej):

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:


Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie



Rtg klatki piersiowej PA



Badanie lusterkiem krtaniowym



Rtg klatki piersiowej + bok



Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki słuchowej



Konsultacja laryngologa płukanie ucha



Spirometria standardowa



Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha



Audiometria standardowa (tonalna)



Drobne Opatrunki laryngologiczne



Zabieg laryngologiczny- Koagulacja naczyń przegrody nosa

Uwaga:



Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady nosa

W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania poszczególnych



Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony

badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie ograniczać zakresu



Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona

usług określonych w niniejszej polisie. Jeżeli efektem zastosowania nowej metody,



Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia

będzie rozszerzenie w/w zakresu usług, to usługi wynikające z rozszerzenia

szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami

zakresu, nie będą objęte ubezpieczeniem.

wskazanymi przez Operatora)


założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie słuchowym
zewnętrznym

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

Inne badania diagnostyczne:



Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
Usługi wykonywane przez pielęgniarki w placówkach wskazanych przez Operatora
w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas



Konsultacja okulisty - standardowe badanie dna oka

konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji



Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje

lekarzy. Materiały i środki medyczne, takie jak: opatrunki

soczewek z płynna ogniskową)

tradycyjne



Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta przesączania)

środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne,



Konsultacja okulisty - Usunięcie ciała obcego z oka

użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne. Pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne



Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego

obejmują:



Standardowe* badanie widzenia przestrzennego



iniekcja dożylna



Płukanie kanalików łzowych



iniekcja podskórna/domięśniowa



Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia



kroplówka w sytuacji doraźnej

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie

z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły,
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podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej



audiologii i foniatrii,



pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)



chirurgii klatki piersiowej,



pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)



chorób zakaźnych,



pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)



neurochirurgii,



zmiana / założenie - opatrunek mały



rehabilitacji medycznej,



pobranie cytologii



angiologii,



pobranie krwi



chirurgii onkologicznej,



hipertensjologii,



immunologii klinicznej.

Szczepienia przeciwko grypie sezonowej

Uwaga:

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez Operatora, w ramach

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub

profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza

tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku:

podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Usługa

docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład, którego wchodzi konsultacja
lekarza podstawowej opieki medycznej przed szczepieniem, szczepionkę (preparat
wskazany przez Operatora) i wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.





Usługa obejmuje

Rozszerzone konsultacje lekarza dyżurnego

konsultacje

specjalistyczne

możliwe do

wykonania

w

ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, dostępne

Usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu,

w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w

zaostrzeniu choroby przewlekłej lub w urazach wymagających wstępnego

nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera:

zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia

wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do

konsultacji

postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania

przez

Operatora.

Usługa

udzielana

jest

w

wyznaczonych

ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, wyłącznie

leczenia.

w dniu jej zgłoszenia i jeżeli nie jest możliwa konsultacja lekarza podstawowej

Wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy z zakresu:

opieki medycznej. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami



ortopedii,

podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji



chirurgii ogólnej,

terapeutycznej



neurologii,

i dotyczy następujących konsultacji z zakresu:



interny



okulistyki,



pediatrii



laryngologii.



lekarz medycyny rodzinnej



chirurgii ogólnej

Wizyty ze skierowaniem od lekarzy podstawowej opieki medycznej lub konsultacji



ortopedii

specjalistycznych z placówek wskazanych przez Operatora dotyczą następujących

Uwaga: Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora



Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dzieci

konsultacji lekarzy z zakresu:

habilitowanego lub tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na



anestezjologii,

stanowisku: docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.



audiologii i foniatrii,



chirurgii klatki piersiowej,



dermatologii,

w



neurochirurgii,

ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, dostępne



alergologii,

w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w



onkologii klinicznej,

nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera:



chorób zakaźnych,

wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do



ginekologii,

postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania



rehabilitacji medycznej,

leczenia.



urologii,

Wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy z zakresu:



kardiologii,

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - dorośli
Usługa obejmuje

konsultacje

specjalistyczne

możliwe do

wykonania



ginekologii,



chirurgii naczyniowej,



laryngologii,



chirurgii onkologicznej,



okulistyki,



chorób płuc,



dermatologii,



diabetologii,



neurologii,



gastroenterologii,



chirurgii ogólnej,



hematologii,



ortopedii,



nefrologii,



kardiologii,



reumatologii.



urologii,

Uwaga:



alergologii,

Usługa nie obejmuje konsultacji lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub



endokrynologii,

tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku:



diabetologii,

docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.



gastroenterologii,



nefrologii,



onkologii,

Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach



pulmonologii,

wskazanych przez Operatora w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza,



reumatologii,

podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej.



hematologii.

Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do



Kompleksowe konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich
Wizyty ze skierowaniem od lekarzy podstawowej opieki medycznej lub konsultacji

jak: gips tradycyjny, opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony,

specjalistycznych z placówek wskazanych przez Operatora dotyczą następujących

strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna

konsultacji lekarzy z zakresu:

tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy,



chirurgii naczyniowej,

do których Ubezpieczony/Współubezpieczony jest uprawniony w ramach



anestezjologii,

ubezpieczenia i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej. W

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie
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ramach

usługi

dostępne

jest

znieczulenie

miejscowe:

nasiękowe

lub

powierzchowne. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego
prowadzonego w placówkach medycznych wskazanych przez Operatora. Liczba
wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:
Mierzenie RR / ciśnienia



Pomiar wzrostu i wagi ciała



Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi



Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne



Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny



OB. / ESR

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

(krew) do badania:



Szycie rany do 3 cm (zawiera oczyszczenie/wycięcie rany)



Rozmaz ręczny krwi



Usunięcie kleszcza - chirurgiczne



INR / Czas protrombinowy / Quick



Usunięcie kleszcza - niechirurgiczne



Czas trombinowy - TT



Zmiana / założenie - opatrunek duży



D - Dimery



Zmiana / założenie - opatrunek mały



APTT



Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia



Fibrynogen



Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia

Badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe wraz z

szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami

pobraniem materiału (krew) do badania:

wskazanymi przez Operatora)
Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:



Transaminaza GPT / ALT



Transaminaza GOT / AST



Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie



Amylaza / Amylase



Badanie lusterkiem krtaniowym



Albumin / Albuminy



Konsultacja laryngologa Kateteryzacja trąbki słuchowej



Białko całkowite / Total Protein



Konsultacja laryngologa płukanie ucha



Bilirubina całkowita / Total Bilirubin



Konsultacja laryngologa Usunięcie ciała obcego z nosa/ ucha



Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin



Drobne Opatrunki laryngologiczne



Chlorki / Cl



Zabieg laryngologiczny- Koagulacja naczyń przegrody nosa



Cholesterol całkowity



Zabieg laryngologiczny- Usunięcie tamponady nosa



Cholesterol badanie paskowe



Zaopatrzenie krwotoku z nosa dwie strony



HDL Cholesterol



Zaopatrzenie krwotoku z nosa jedna strona



CK



Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym ( nie dotyczy usunięcia



LDH - dehydrogen. mlecz.

szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami



Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase

wskazanymi przez Operatora)



Fosfataza kwaśna

założenie/zmiana/usunięcie sączka w przewodzie słuchowym



Fosfor / P

zewnętrznym



GGTP



Test obciążenia glukozą (4pkt, po 75g, 0, 1 ,2, 3h)



Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:


Konsultacja okulisty - standardowe* badanie dna oka



Glukoza / Glucose badanie glukometrem



Konsultacja okulisty - dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje



Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu

soczewek z płynną ogniskową)



Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu



Konsultacja okulisty - Gonioskopia (ocena kąta przesączania)



Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie



Konsultacja okulisty - Usunięcie ciała obcego z oka



Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach



Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego



Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach



Standardowe* badanie widzenia przestrzennego



Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach



Płukanie kanalików łzowych



Kreatynina / Creatinine



Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia



Kwas moczowy / Uric acid



Podanie leku do worka spojówkowego w sytuacji doraźnej



Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)



Badanie autorefraktometrem



Magnez / Mg



Badanie ostrości widzenia



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:



Potas / K



Drobny sprzęt ortopedyczny dopasowanie



Proteinogram



Nastawienie nieskomplikowanego - zwichnięcia lub złamania



Sód / Na



Przygotowanie gips tradycyjny - opaska



Trójglicerydy / Triglicerides



Założenie gipsu



Wapń / Ca



Zdjęcie gipsu kończyna dolna



Żelazo / Fe



Zdjęcie gipsu kończyna górna



Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)



Zmiana / założenie - opatrunek mały



Immunoglobulin IgA



Zmiana / założenie - opatrunek duży



Immunoglobulin IgG



Immunoglobulin IgM



Kwas foliowy



Witamina B12



Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe



Żelazo / Fe 120 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)



Żelazo / Fe 180 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)



Żelazo / Fe 240 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)



Żelazo / Fe 300 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)



Żelazo / Fe 60 min po obciążeniu (krzywa wchłaniania)



Ferrytyna / Ferritin

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej,



Ceruloplazmina

obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez



Transferyna

Operatora, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza



Troponina - badanie paskowe

podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza wyłącznie ze



Tyreoglobulina / Thyroglobulin

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:


Konsultacja dermatologa - dermatoskopia

Zabiegi ambulatoryjne urologiczne:


Założenie/zmiana cewnika Foley'a

Zabiegi ambulatoryjne alergologiczne:


Odczulanie (lek pacjenta)

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:




Badania hematologiczne i koaguolologiczne wraz z pobraniem materiału



Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Kompleksowe badania diagnostyczne
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Apolipoproteina A1



Glukoza i ketony w moczu



Lipaza



Glukoza / DZM



Miedź



Kreatynina w moczu / Creatinine - urine



Adrenalina w surowicy



Kreatynina w moczu / DZM



Kortyzol / Cortisol po południu



Kwas moczowy w moczu / DZM



Kortyzol / Cortisol rano



Kwas moczowy w moczu / Uric acid - urine



Prolaktyna / Prolactin 120’ po obciążeniu MCP 1 tabl.



Magnez / Mg w moczu



Prolaktyna / Prolactin 30’ po obciążeniu MCP 1 tabl.



Magnez / Mg w moczu DZM



Prolaktyna / Prolactin 60’ po obciążeniu MCP 1 tabl.



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN / w moczu DZM



Prolaktyna / Prolactin



Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu



TSH / hTSH



Sód / Na w moczu



Estradiol



Sód / Na w moczu / DZM



FSH



Wapń w moczu / Ca - urine



T3 Wolne / Free - T3



Wapń w moczu / DZM



T4 Wolne / Free - T4



Kwas delta-aminolewulinowy (ALA)



T3 Całkowite / Total - T3



miedź / Cu w moczu/ DZM



T4 Całkowite / Total - T4



Potas / K w moczu



Total Beta - hCG



Potas / K w moczu / DZM



LH



Katecholaminy (Noradrenalina, Adrenalina) w DZM



Progesteron / Progesterone



Kortyzol w DZM



Testosteron / Testosterone



Metoksykatecholaminy w DZM



Testosteron / Testosterone wolny



Ołów / Pb w moczu /DZM



AFP - alfa - fetoproteina



Ołów / Pb w moczu



PSA - wolna frakcja

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie



PSA całkowite / Total PSA

obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej) :



CEA - antygen carcinoembrionalny



Posiew moczu



CA 125



Kał posiew ogólny



CA 15.3 - antyg. raka sutka



Wymaz z gardła posiew tlenowy



CA 19.9 - antyg. raka przewodu pokarmowego



Wymaz z migdałka - posiew tlenowy

Badania serologiczne i diagnostyka infekcji wraz z pobraniem materiału



Antybiogram do posiewu (mocz, gardło, nos, oko)

(krew) do badania::



Antybiogram do posiewu (materiał objęty zakresem)



CRP - test paskowy



Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny



CRP ilościowo



Wymaz z ucha - posiew beztlenowy



Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR



Wymaz z ucha - posiew tlenowy



ASO ilościowo



Wymaz z oka - posiew tlenowy



ASO jakościowo



Wymaz z nosa - posiew tlenowy



RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo



Wymaz z nosogardła posiew tlenowy



Latex RF (RF jakościowo)



Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)



Odczyn Waaler-Rose - miano



Wymaz z pochwy - posiew tlenowy



Test BTA



Wymaz z pochwy posiew beztlenowy



Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe



Wymaz z pochwy w kierunku GBS



P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje



Wymaz z pochwy w kierunku GC

P/ciała anty Rh /-/)



Wymaz z rany - posiew tlenowy



HBs Ag / antygen



Wymaz z rany posiew beztlenowy



P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO



Kał posiew w kierunku SS



P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG



Czystość pochwy



CMV IgG



Posiew nasienia tlenowy



CMV IgM



Posiew plwociny - tlenowy



EBV / Mononukleoza - lateks



Wymaz z kanału szyjki macicy posiew beztlenowy



EBV / Mononukleoza IgG



Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC



EBV / Mononukleoza IgM



Wymaz z migdałka posiew beztlenowy



HBs Ab / przeciwciała



Kał posiew w kier. E.coli patogenne u dzieci do lat 2



HCV Ab / przeciwciała



Kał posiew w kierunku E.coli O157



Helicobacter Pylori IgG



Kał posiew w kierunku Yersinia enterocolitica



HIV I / HIV II



Wymaz z cewki moczowej posiew tlenowy



Różyczka IgG / Rubella IgG



Wymaz z cewki moczowej posiew beztlenowy



Różyczka IgM / Rubella IgM



Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG



Kał badanie ogólne



Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM



Kał na pasożyty 1 próba



P/ciała p/chlamydia trachomatis IgG



Krew utajona / F.O.B.



P/ciała p/chlamydia trachomatis IgM



Kał na Lamblie ELISA test jakościowy



HBc Ab IgM



Kał na Rota i Adenowirusy

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania:

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania:

Badania cytologiczne wraz z pobraniem materiału do badania:



Mocz - badanie ogólne



Standardowa cytologia szyjki macicy



Kwas wanilinomigdałowy (VAM) w moczu



Standardowa* cytologia złuszczeniowa nosa



Białko w moczu

Badania mykologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania (usługa nie



Białko całkowite / DZM

obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej):



Fosfor w moczu / P - urine



Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi



Fosfor w moczu / P - urine / DZM



Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć ręki
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Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów włosy



Rtg barku / ramienia AP lewego



Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów wymaz ze



Rtg barku / ramienia AP obu - zdjęcie porównawcze

skóry



Rtg barku / ramienia AP prawego

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny



Rtg przedramienia lewego AP + bok

skórne



Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny z



Rtg przedramienia prawego AP + bok

paznokcia



Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok



Kał posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok



Posiew moczu w kierunku grzybów drożdż.



Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok



Posiew plwociny w kierunku grzybów drożdż.



Rtg kości skroniowych transorbitalne



Posiew pokarmu w kierunku grzybów drożdż



Rtg kości skroniowych wg Schullera/ Steversa



Posiew treści ropnia w kierunku grzybów drożdż.



Rtg piramid kości skroniowej transorbitalne



Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wydzielina



Rtg ręki bok- lewa



Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz



Rtg ręki bok- prawa



Wymaz z cewki moczowej posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg ręki PA lewa



Wymaz z gardła posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg ręki PA obu



Wymaz z kanału szyjki macicy posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg ręki PA prawa



Wymaz z migdałka posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg ręki wiek kostny



Wymaz z nosa posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki



Wymaz z nosogardła posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg palec/palce PA + bok / skos obu rąk



Wymaz z oka posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki



Wymaz z pochwy posiew w kierunku grzybów drożdż.



Rtg kości łódeczkowatej lewej



Wymaz z rany posiew w kierunku grzybów drożdż



Rtg kości łódeczkowatej prawej



Rtg stopy AP + bok/skos lewej




Badania toksykologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania:


Digoksyna



Rtg stopy AP + bok/skos obu



Ołów



Rtg stopy AP + bok/skos prawej

Badania elektrokardiograficzne:



Rtg stóp AP (porównawczo)



Badanie EKG - spoczynkowe



Rtg kości śródstopia



Badanie EKG - spoczynkowe dziecka



Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej



Próba wysiłkowa



Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej



Założenie Holtera EKG w gabinecie



Rtg pięty + osiowe



Założenie Holtera EKG z 12 odprowadzeniami



Rtg pięty boczne



Założenie Holtera RR w gabinecie



Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok



Założenie Holtera EVENT



Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok + skos

Badania rentgenowskie (wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym



Rtg kręgosłupa lędźwiowego bok

standardem w danej placówce medycznej):



Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego skosy



Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych



Rtg kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego AP + Bok



Rtg czaszki oczodoły



Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego



Rtg czaszki PA + bok



Rtg kręgosłupa piersiowego



Rtg czaszki PA+bok+podstawa



Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok



Rtg czaszki podstawa



Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos



Rtg czaszki półosiowe wg Orleya



Rtg kręgosłupa piersiowego bok



Rtg czaszki siodło tureckie



Rtg kręgosłupa piersiowego skosy



Rtg czaszki styczne



Rtg kręgosłupa szyjnego AP



Rtg twarzoczaszki



Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok



Rtg jamy brzusznej inne



Rtg kręgosłupa szyjnego bok



Rtg jamy brzusznej na leżąco



Rtg kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje)



Rtg jamy brzusznej na stojąco



Rtg kręgosłupa szyjnego skosy



Rtg klatki piersiowej PA



Rtg czynnościowe kręgosłupa szyjnego



Rtg klatki piersiowej - rtg tomogram



Rtg kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego



Rtg klatki piersiowej + bok



Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej



Rtg klatki piersiowej bok z barytem



Rtg kręgosłupa AP na stojąco (skolioza)



Rtg klatki piersiowej inne



Rtg kręgosłupa AP na stojąco + bok (skolioza)



Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem



Rtg łopatki lewej



Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy



Rtg łopatki prawej



Rtg kości krzyżowej i guzicznej



Rtg miednicy i stawów biodrowych



Rtg nosa boczne



Rtg mostka AP



Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego



Rtg mostka/boczne klatki piersiowej



Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu



Rtg żuchwy



Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego



Rtg zatok przynosowych



Rtg uda + podudzia



Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach



Rtg kości udowej AP + bok lewej



Rtg nadgarstka boczne - lewego



Rtg kości udowej AP + bok prawej



Rtg nadgarstka boczne - obu



Rtg barku / ramienia - osiowe lewego



Rtg nadgarstka boczne - prawego



Rtg barku / ramienia - osiowe obu



Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego



Rtg barku / ramienia - osiowe prawego



Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu



Rtg barku / ramienia AP + bok lewego



Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos prawego



Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze



Rtg barku / ramienia AP + bok prawego



Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
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Rtg rzepki osiowe obu w 2 ustawieniach



Rektoskopia



Rtg rzepki osiowe obu w 3 ustawieniach



Sigmoidoskopia



Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - AP



Kolonoskopia



Rtg stawów krzyżowo - biodrowych - skosy



Pobranie wycinków endoskopowych



Rtg stawu biodrowego AP lewego



Znieczulenie proste do kolonoskopii



Rtg stawu biodrowego AP obu



Znieczulenie miejscowe ( powierzchowne) do endoskopii



Rtg stawu biodrowego AP prawego

Rezonans magnetyczny ( obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji;



Rtg stawu biodrowego osiowe lewego

wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej



Rtg stawu biodrowego osiowe prawego

placówce medycznej):



Rtg stawu kolanowego AP + bok lewego



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy głowy



Rtg stawu kolanowego AP + bok obu



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy



Rtg stawu kolanowego AP + bok prawego



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy angio głowy



Rtg stawu kolanowego boczne



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy+ angio



Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej



Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok obu



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy miednicy mniejszej



Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy jamy brzusznej i



Rtg czynnościowe stawów skroniowo żuchwowych



Urografia



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy klatki piersiowej



Rtg noso - gardła



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa lędźwiowego



Rtg barku (przez klatkę)



MR



Rtg barku AP + osiowe



Rtg obojczyka lewego



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa piersiowego



Rtg obojczyka prawego



MR

miednicy mniejszej

-

Rezonans

magnetyczny

wysokopolowy

kręgosłupa

lędźwiowego

Badania ultrasonograficzne (obejmują prezentację 2D; nie obejmują USG

-

Rezonans

magnetyczny

wysokopolowy

kręgosłupa

piersiowego

genetycznego):



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa szyjnego



USG jamy brzusznej



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy kręgosłupa szyjnego



USG układu moczowego



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kręgosłupa krzyżowego



USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy oczodołów



USG ciąży



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy zatok



USG piersi



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy przysadki



USG tarczycy



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy przysadki



USG prostaty przez powłoki brzuszne



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu barkowego



USG ginekologiczne transvaginalne



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu barkowego



USG ciąży transvaginalne



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu łokciowego



USG narządów moszny (jąder)



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu łokciowego



USG ślinianek



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu kolanowego



Echokardiografia - USG serca



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu kolanowego



Echokardiografia - USG serca dzieci



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy nadgarstka



Echokardiografia - USG serca płodu



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy nadgarstka



USG transrektalne prostaty



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu skokowego



USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu skokowego



USG / doppler tętnic kończyny dolnej



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stawu biodrowego



USG / doppler tętnic kończyny górnej



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawu biodrowego



USG / doppler żył kończyny dolnej



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stawów krzyżowo-



USG / doppler żył kończyny górnej



USG / doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy stopy



USG / doppler naczyń wątroby (ocena krążenia wrotnego)



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy stopy



USG / doppler tętnic nerkowych



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny dolnej



USG / doppler tętnic wewnątrzczaszkowych



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy podudzia



USG stawów biodrowych



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy uda



USG stawów biodrowych + konsultacja ortopedyczna stawów



MR - Rezonans magnetyczny niskopolowy kończyny górnej

biodrowych (do 1 roku życia)



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy przedramienia



USG stawu kolanowego



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy ramienia



USG stawu łokciowego



MR - Rezonans magnetyczny wysokopolowy ręki



USG stawu skokowego

Tomografia komputerowa ( obejmuje prezentację 2D bez dodatkowych opcji;



USG stawu barkowego

wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej



USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)

placówce medycznej):



USG krwiaka pourazowego mięśni



TK- Tomografia komputerowa głowy



USG węzłów chłonnych



TK- Tomografia komputerowa głowy (2 fazy)



USG krtani



TK- Tomografia komputerowa twarzoczaszki



USG nadgarstka



TK- Tomografia komputerowa przysadki mózgowej



USG więzadeł, mięśni, stawów inne



TK- Tomografia komputerowa zatok



USG stawów śródręcza i palców



TK- Tomografia komputerowa oczodołów



USG ścięgna Achillesa



USG układu moczowego + TRUS



TK- Tomografia komputerowa kości skroniowych



TK- Tomografia komputerowa szyi



TK- Tomografia komputerowa krtani

Badania endoskopowe ( nie obejmuje usuwania zmian) :

biodrowych



Anoskopia



TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej



Gastroskopia



TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (2 fazy)

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie

Strona 7 z 11



TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT)



Glukoza / Glucose test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie



TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej



Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach



TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej (2 fazy)



Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe



TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej Trójfazowa



HBs Ab / przeciwciała



TK- Tomografia komputerowa miednicy mniejszej



HBs Ag / antygen



TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej



HCG-beta / free ( wolna frakcja )



TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej i jamy brzusznej



HCV Ab / przeciwciała



TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej,



HIV I / HIV II

miednicy mniejszej



Mocz - badanie ogólne

TK- Tomografia komputerowa szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej,



Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

miednicy mniejszej



P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje




TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego



TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego



Różyczka IgG / Rubella IgG



TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowego



Różyczka IgM / Rubella IgM



TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + lędźwiowego



Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP)



TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego



Standardowa* Cytologia szyjki macicy



TK- Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego + piersiowego +



Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG

lędźwiowego



Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM



Total Beta - hCG

lędźwiowego



Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku GC



TK- Tomografia komputerowa stawu biodrowego



Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)



TK- Tomografia komputerowa stawu kolanowego



Wymaz z pochwy w kierunku GBS



TK- Tomografia komputerowa stawu skokowego



Wymaz z pochwy w kierunku GC



TK- Tomografia komputerowa nadgarstka



Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z pochwy



TK- Tomografia komputerowa stawu barkowego



Posiew w kierunku GC (GNC) wymaz z kanału szyjki macicy



TK- Tomografia komputerowa stawu łokciowego



USG ciąży



TK- Tomografia komputerowa stopy



USG ciąży transvaginalne



TK- Tomografia komputerowa uda



USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne



TK- Tomografia komputerowa podudzia



USG ginekologiczne transvaginalne



TK- Tomografia komputerowa ramienia



TK- Tomografia komputerowa przedramienia



TK- Tomografia komputerowa ręki



TK-

Tomografia

komputerowa

kręgosłupa

P/ciała anty Rh /-/)

piersiowego

+



Skórne testy alergiczne
Usługa obejmuje wykonanie testów alergicznych metodą nakłuć. Preparat do
testów alergicznych uwzględniony jest w usłudze.

Inne badania diagnostyczne:


Spirometria standardowa



testy alergiczne skórne 1 punkt



Audiometria standardowa (tonalna)



testy alergiczne skórne panel pokarmowy



Densytometria kręgosłup lędźwiowy (ocena kości beleczkowej) -



testy alergiczne skórne panel wziewny

screening


Densytometria szyjka kości udowej (ocena kości korowej) -



Przegląd stomatologiczny

screening

Wstępna ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej raz w ciągu 12 m-cy



Badanie uroflowmetryczne

obowiązywania okresu ubezpieczenia.



Mammografia standardowa



Mammografia standardowa - zdjęcie celowane



Standardowe badanie histopatologiczne - materiał z badania biopsja

Usługa dostępna jest w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych

cienkoigłowa

przez Operatora.



Standardowe

badanie

histopatologiczne


-

materiał

biopsja

Konsultacje psychologa, seksuologa i psychiatry

Usługa zawiera: wywiad, diagnozę oraz ustalenie form dalszej pomocy z zakresu:


endoskopowa
Bezpłatne standardowe środki kontrastowe


do urografii,



badań rentgenowskich,



badań tomograficznych,



rezonansu magnetycznego.

ubezpieczenia)


psychiatrii (limit 3 konsultacje/12 m-cy obowiązywania okresu
ubezpieczenia)



seksuologii (limit 3 konsultacje/12 m-cy obowiązywania okresu
ubezpieczenia)

Uwaga: W związku z rozwojem technologii nazwy lub metody wykonania

Powyższe konsultacje dla osób, które nie ukończyły 18rż dostępne są na

poszczególnych badań diagnostycznych mogą ulegać zmianie, co nie będzie

podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki medycznej lub konsultacji

ograniczać zakresu usług określonych w niniejszej polisie. Jeżeli efektem

specjalistycznych z placówek wskazanych przez Operatora.

zastosowania nowej metody, będzie rozszerzenie w/w zakresu usług, to usługi
wynikające z rozszerzenia zakresu, nie będą objęte ubezpieczeniem.



psychologii (limit 3 konsultacje/12 m-cy obowiązywania okresu

Prowadzenie ciąży



Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
Usługi w formie zabiegów nie będące integralną częścią konsultacji lekarskiej,
wykonywane przez lekarza w wyznaczonej przez Operatora placówce medycznej,

Usługa dotyczy prowadzenia ciąży fizjologicznej w placówce wskazanej przez

i które nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. W ramach usługi

Operatora i obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne

dostępne jest znieczulenie miejscowe: nasiękowe lub powierzchowne. Zakres

badania diagnostyczne (usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami

pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uzależniony od

biologii molekularnej; badania ultrasonograficzne obejmują prezentację 2D i nie

konsultacji lekarzy, do których Ubezpieczony/Współubezpieczony jest uprawniony

obejmują USG genetycznego) oraz czynne poradnictwo zdrowotne w zakresie

w ramach ubezpieczenia oraz od dostępności zabiegu we wskazanej przez

fizjologii przebiegu ciąży i porodu w placówce, w następującym zakresie:

Operatora placówce medycznej. Materiały i środki medyczne, takie jak: gips



Konsultacja ginekologa - prowadzenie ciąży

tradycyjny, opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflon, strzykawki,



CMV IgG

waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i



CMV IgM

nici chirurgiczne, użyte podczas w/w zabiegów, są bezpłatne.



Glukoza / Glucose na czczo

Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:



Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g glukozy po 1 godzinie

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

Status dokumentu: o ograniczonym dostępie
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zakresu



Biopsja cienkoigłowa skóry / tkanki podskórnej

postawienie rozpoznania



Biopsja cienkoigłowa sutków

a także wizyty kontrolne odbywają się we wskazanych przez Operatora

i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia,



Biopsja cienkoigłowa tarczycy

placówkach medycznych. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości



Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych

swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje



Szycie rany powyżej 3 cm (zawiera oczyszczenie/wycięcie rany)

lekarz, na podstawie uzyskanego wywiadu. Wizyty domowe są dostępne w



Usunięcie czyraka / drobnego ropnia powłok skórnych (do 1 cm)

granicach administracyjnych miast wskazanych dla tej usługi przez Operatora.

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:


Blokada dostawowa i okołostawowa



Punkcja dostawowa

Miasto



Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 1 do 2 zmian (lub ok.10min)



Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 3 do 6 zmian (lub ok.15min)



Zabieg dermatologiczny metodą elektroterapii 7 do 10 zmian (lub
ok.20min)



Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 1 do 2 zmian (lub ok.10 min)



Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 3 do 6 zmian (lub ok.15 min)



Zabieg dermatologiczny metodą krioterapii 7 do 10 zmian (lub ok.20 min)



Lampa PUVA - przygotowanie pacjenta



Zabieg dermatologiczny - lampa PUVA



Zabieg dermatologiczny - ścięcie i koagulacja włókniaków skóry

Warszawa

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:


Konsultacja laryngologa - wlewka krtaniowa



Zabieg laryngologiczny - podcięcie wędzidełka jama ustna



Zabieg laryngologiczny - nacięcie krwiaka nosa



Zabieg laryngologiczny - punkcja zatok



Zabieg laryngologiczny - nastawienie nosa zamknięte



Zabieg laryngologiczny - obliteracja żylaków nasady język



Zabieg laryngologiczny - płukanie zatok metodą Pretza

Warszawa, wymienione poniżej miejscowości
podwarszawskie oraz miejscowości pomiędzy
Warszawą a tymi miejscowościami:
Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola,
Pruszków, Nadarzyn, Komorów, Janki,
Raszyn, Piastów, Brwinów, Podkowa Leśna,
Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Karczew,
Zalesie Górne, Zalesie Dolne, Ożarów, Blizne,
Stare Babice, Łomianki, Legionowo, Marki,
Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Wesoła,
Stara Miłosna, Sulejówek, Józefów, Otwock



Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej



Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej



Zabiegi w obrębie szyjki macicy elektrokoagulacja



Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji



Zabiegi w obrębie szyjki macicy kriokoagulacja - leczenie nadżerki

Całodobowo

Trójmiasto

Granice administracyjne: Gdańska, Gdyni,
Sopotu oraz 30 km od centrum Gdańska

Całodobowo

Kraków

Granice administracyjne Krakowa oraz 30 km
od centrum Krakowa

Całodobowo

Łódź

Granice administracyjne Łodzi oraz 30 km od
centrum Łodzi

Całodobowo

Poznań

Granice administracyjne Poznania oraz 30 km
od centrum Poznania

Całodobowo

Wrocław

Granice administracyjne Wrocławia oraz 30
km od centrum Wrocławia

Całodobowo

Katowice

Granice administracyjne Katowic oraz 30 km
od centrum Katowic

Całodobowo

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:


Godziny
działania

Zasięg terytorialny

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

Bydgoszcz

Olsztyn

Granice administracyjne Olsztyna oraz 30 km Całodobowo
od centrum Olsztyna

Opole

Granice administracyjne Opola oraz 30 km od Całodobowo
centrum Opola

Szczepienia dodatkowe
Usługa jest dostępna w ramach profilaktyki chorób zakaźnych w placówkach

Granice administracyjne Bydgoszczy oraz 30 Całodobowo
km od centrum Bydgoszczy

wskazanych przez Operatora, na podstawie skierowania z konsultacji lekarza
podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i zawiera
konsultację lekarza podstawowej opieki

medycznej przed szczepieniem,

szczepionkę

Operatora)

(preparat

wskazany

przez

i

wykonanie

usługi

pielęgniarskiej w postaci iniekcji. Usługa obejmuje szczepienia wyłącznie przeciwko
następującym chorobom ( dotyczy również szczepionek skojarzonych):





wirusowemu zapaleniu wątroby typu B



odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych



wirusowemu zapaleniu wątroby typu A



wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B



odrze, śwince i różyczce



tężcowi

Stomatologia (rabat 50%)
Usługa wraz ze standardowym materiałem użytym do jej wykonania, dostępna w
placówkach medycznych wskazanych przez Operatora, obejmująca zakres:
Wstępna ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej raz w ciągu 12 m-cy
obowiązywania okresu ubezpieczenia √
Profilaktyka Stomatologiczna


Usunięcie złogów naddziąsłowych (scaling) ze wszystkich zębów - rabat



Usuwanie osadu – piaskowanie- rabat (50%)



Fluoryzacja kontaktowa - met. DURAPHAT- rabat (50%)



Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym (1 ząb) - rabat

(50%)

Konsultacje profesorskie
Usługa obejmuje konsultacje lekarzy ze stopniem doktora habilitowanego lub
tytułem naukowym profesora jak również lekarzy będących na stanowisku:
docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Usługa dotyczy
specjalności objętych konsultacjami lekarzy podstawowej opieki medycznej i
specjalistycznymi konsultacjami lekarzy i jest dostępna w ambulatoryjnych
placówkach medycznych wskazanych przez Operatora na podstawie skierowania
ww. lekarzy.





(50%)
Stomatologia zachowawcza


Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni



Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach - rabat (50%)



Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach- rabat (50%)



Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 1 powierzchni – rabat

- rabat (50%)

(50%)


Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 2 powierzchniach - rabat
(50%)

Wizyty domowe
Usługa dostępna w zakresie: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej, wyłącznie w
przypadkach uniemożliwiających pacjentowi przybycie do placówki ambulatoryjnej
wskazanej przez Operatora tj: nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu
zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych z wyłączeniem stanów
bezpośredniego zagrożenia życia. Do przyczyn uniemożliwiających pacjentowi
zgłoszenie się do placówki nie zalicza się m.in.: niedogodnego dojazdu do
placówki, wypisania recepty lub zwolnienia. Wizyta domowa jest świadczeniem
pomocy doraźnej udzielanym wyłącznie w dniu zgłoszenia i ma na celu
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Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego na 3 powierzchniach - rabat
(50%)



Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem rabat (50%)



Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi - każdy kanał



Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba - każdy kanał - rabat (50%)



Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego - rabat (50%)



Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału - każdy kanał - rabat (50%)



Czasowe wypełnienie kanału - każdy kanał
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- rabat (50%)

- rabat (50%)





Wypełnienie 1 kanału

- rabat (50%)



Fizykoterapia - jonoforeza staw skokowy



Wypełnienie 2 kanałów

- rabat (50%)



Fizykoterapia - jonoforeza stopa



Wypełnienie 3 kanałów

- rabat (50%)



Fizykoterapia - jonoforeza udo

Badania rentgenowskie stomatologiczne



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup lędźwiowy



Rtg punktowe zdjęcie zęba



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup piersiowy



Pantomogram standardowy



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa nadgarstek



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa podudzie

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa przedramię

leczniczego działania energii (fizykoterapia) możliwych do wykonania w



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa ramię

ambulatoryjnej placówce medycznej wskazanej przez Operatora i dotyczy



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa ręka

Pacjentów:

zmian



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw barkowy

chorób



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw biodrowy

układowych tkanki łącznej, cierpiących z powodu chorób zawodowych, cierpiących



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw kolanowy

z powodu neurologicznych zespołów bólowych, z wyłączeniem zabiegów



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw łokciowy

rehabilitacyjnych w przypadku: wad wrodzonych i ich następstw, urazów



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa staw skokowy

okołoporodowych i ich następstw, wad postawy, przewlekłych chorób tkanki łącznej



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa stopa

i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie do 3 miesiąca po



Fizykoterapia - krioterapia miejscowa udo

zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurologicznych i



Fizykoterapia - laser kręgosłup lędźwiowy

naczyniowo-mózgowych oraz rehabilitacji metodami neurofizjologicznymi, usług o



Fizykoterapia - laser kręgosłup piersiowy

charakterze fitness, gimnastyki korekcyjnej i masaży. Usługa jest dostępna za



Fizykoterapia - laser kręgosłup szyjny

skierowaniem wystawionym podczas specjalistycznych konsultacji lekarzy (chirurg



Fizykoterapia - laser nadgarstek

ogólny, ortopeda, neurolog, reumatolog, rehabilitacji medycznej) i obejmuje zakres



Fizykoterapia - laser podudzie

(w przypadku: odcinków kończyn, stawów - usługa odrębna dla lewej lub prawej



Fizykoterapia - laser przedramię

strony ciała):



Fizykoterapia - laser ramię

Rehabilitacja narządu ruchu

po

zwyrodnieniowych

urazach

ortopedycznych,

stawów nie

będących

cierpiących

z

powodu

wynikiem przewlekłych



Fizykoterapia - elektrostymulacja mm.k.dolnej



Fizykoterapia - laser ręka



Fizykoterapia - elektrostymulacja mm.k.górnej



Fizykoterapia - laser staw barkowy



Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - laser staw biodrowy



Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - laser staw kolanowy



Fizykoterapia - fonoforeza kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - laser staw łokciowy



Fizykoterapia - fonoforeza nadgarstek



Fizykoterapia - laser staw skokowy



Fizykoterapia - fonoforeza podudzie



Fizykoterapia - laser stopa



Fizykoterapia - fonoforeza przedramię



Fizykoterapia - laser udo



Fizykoterapia - fonoforeza ramię



Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - fonoforeza ręka



Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - fonoforeza staw barkowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - fonoforeza staw biodrowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne nadgarstek



Fizykoterapia - fonoforeza staw kolanowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne podudzie



Fizykoterapia - fonoforeza staw łokciowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne przedramię



Fizykoterapia - fonoforeza staw skokowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne ramię



Fizykoterapia - fonoforeza stopa



Fizykoterapia - pole magnetyczne ręka



Fizykoterapia - fonoforeza udo



Fizykoterapia - pole magnetyczne staw barkowy



Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne staw biodrowy



Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - pole magnetyczne staw kolanowy



Fizykoterapia - galwanizacja kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - pole magnetyczne staw łokciowy



Fizykoterapia - galwanizacja nadgarstek



Fizykoterapia - pole magnetyczne staw skokowy



Fizykoterapia - galwanizacja podudzie



Fizykoterapia - pole magnetyczne stopa



Fizykoterapia - galwanizacja przedramię



Fizykoterapia - pole magnetyczne udo



Fizykoterapia - galwanizacja ramię



Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - galwanizacja ręka



Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - galwanizacja staw barkowy



Fizykoterapia - prądy DD kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - galwanizacja staw biodrowy



Fizykoterapia - prądy DD nadgarstek



Fizykoterapia - galwanizacja staw kolanowy



Fizykoterapia - prądy DD podudzie



Fizykoterapia - galwanizacja staw łokciowy



Fizykoterapia - prądy DD przedramię



Fizykoterapia - galwanizacja staw skokowy



Fizykoterapia - prądy DD ramię



Fizykoterapia - galwanizacja stopa



Fizykoterapia - prądy DD ręka



Fizykoterapia - galwanizacja udo



Fizykoterapia - prądy DD staw barkowy



Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - prądy DD staw biodrowy



Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - prądy DD staw kolanowy



Fizykoterapia - jonoforeza kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - prądy DD staw łokciowy



Fizykoterapia - jonoforeza nadgarstek



Fizykoterapia - prądy DD staw skokowy



Fizykoterapia - jonoforeza podudzie



Fizykoterapia - prądy DD stopa



Fizykoterapia - jonoforeza przedramię



Fizykoterapia - prądy DD udo



Fizykoterapia - jonoforeza ramię



Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - jonoforeza ręka



Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - jonoforeza staw barkowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - jonoforeza staw biodrowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne nadgarstek



Fizykoterapia - jonoforeza staw kolanowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne podudzie



Fizykoterapia - jonoforeza staw łokciowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne przedramię
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Fizykoterapia - prądy interferencyjne ramię



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne ręka



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw barkowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw biodrowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe nadgarstek



Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw kolanowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe podudzie



Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw łokciowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe przedramię



Fizykoterapia - prądy interferencyjne staw skokowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe ramię



Fizykoterapia - prądy interferencyjne stopa



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe ręka



Fizykoterapia - prądy interferencyjne udo



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw barkowy



Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup lędźwiowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw biodrowy



Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup piersiowy



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw kolanowy



Fizykoterapia - prądy TENS kręgosłup szyjny



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw łokciowy



Fizykoterapia - prądy TENS nadgarstek



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe staw skokowy



Fizykoterapia - prądy TENS podudzie



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe stopa



Fizykoterapia - prądy TENS przedramię



Kinezyterapia - ćw. Instruktażowe udo



Fizykoterapia - prądy TENS ramię



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - prądy TENS ręka



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - prądy TENS staw barkowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - prądy TENS staw biodrowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające nadgarstek



Fizykoterapia - prądy TENS staw kolanowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające podudzie



Fizykoterapia - prądy TENS staw łokciowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające przedramę



Fizykoterapia - prądy TENS staw skokowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające przedramię



Fizykoterapia - prądy TENS stopa



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające ramię



Fizykoterapia - prądy TENS udo



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające ręka



Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup lędźwiowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające ręka



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw barkowy



Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup piersiowy



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw biodrowy



Fizykoterapia - ultradźwięki kręgosłup szyjny



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw kolanowy



Fizykoterapia - ultradźwięki nadgarstek



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw łokciowy



Fizykoterapia - ultradźwięki podudzie



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające staw skokowy



Fizykoterapia - ultradźwięki przedramię



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające stopa



Fizykoterapia - ultradźwięki ramię



Kinezyterapia - ćw. Usprawniające udo



Fizykoterapia - ultradźwięki ręka



Kinezyterapia - wyciąg trakcyjny kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - ultradźwięki staw barkowy



Kinezyterapia - wyciąg trakcyjny kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - ultradźwięki staw biodrowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup lędźwiowy



Fizykoterapia - ultradźwięki staw kolanowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup piersiowy



Fizykoterapia - ultradźwięki staw łokciowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna kręgosłup szyjny



Fizykoterapia - ultradźwięki staw skokowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna nadgarstek



Fizykoterapia - ultradźwięki stopa



Kinezyterapia - Terapia indywidualna podudzie



Fizykoterapia - ultradźwięki udo



Kinezyterapia - Terapia indywidualna przedramię



Fizykoterapia - ultradźwięki (w wodzie)



Kinezyterapia - Terapia indywidualna ramię



Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup lędźwiowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna ręka



Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup piersiowy



Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw barkowy



Fizykoterapia - prądy Traberta kręgosłup szyjny



Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw kolanowy



Fizykoterapia - prądy Traberta nadgarstek



Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw łokciowy



Fizykoterapia - prądy Traberta podudzie



Kinezyterapia - Terapia indywidualna staw skokowy



Fizykoterapia - prądy Traberta przedramię



Kinezyterapia - Terapia indywidualna stopa



Fizykoterapia - prądy Traberta ramię



Kinezyterapia - Terapia indywidualna udo



Fizykoterapia - prądy Traberta ręka



Fizykoterapia - prądy Traberta staw barkowy



Fizykoterapia - prądy Traberta staw biodrowy

Każdemu posiadaczowi Pakietu „PLATYNOWY” zostaje przydzielony Indywidualny



Fizykoterapia - prądy Traberta staw kolanowy

Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie oraz



Fizykoterapia - prądy Traberta staw łokciowy

indywidualnie opiekuje się Pacjentem w czasie jego pobytu



Fizykoterapia - prądy Traberta staw skokowy

medycznych LUX MED.



Fizykoterapia - prądy Traberta stopa



Fizykoterapia - prądy Traberta udo
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