
Opiekę medyczną uruchamiamy
od 1 lub 15 dnia miesiąca

Pakiety dla osób
od 0 do 69 roku życia

Nieograniczone ilości wizyt lekarskich
i telekonsultacje medyczne.

Pakiety dla jednej osoby i dla
całej rodziny (rodzice/partnerzy i dzieci)

WARIANT
PODSTAWOWY

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

WARIANT
ROZSZERZONY

130 zł 325 zł68 zł 169 zł

Opieka medyczna Luxmed w calej Polsce
Prywatna pieka medyczna

Podstawowa opieka lekarska
internista, pediatra, lekarz medycyny rodzinnej

Konsultacje lekarzy specjalistów
chirurg ogólny, dermatolog, kardiolog, okulista, laryngolog, ginekolog (z wyłączeniem 
leczenia niepłodności)

Konsultacje lekarzy specjalistów
alergolog, anestezjolog, pulmonolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, hematolog, 
nefrolog, neurolog, onkolog, ortopeda i traumatolog
psychiatra (3 konsultacje na rok na jedną osobę, nie obejmują zajęć terapeutycznych), 
radiolog, reumatolog, urolog

Konsultacje profesorskie
w pełnym zakresie, w każdym przypadku gdy na konsultacje kieruje prowadzący 
specjalista w ramach usługi „Konsultacje lekarzy specjalistów”

Coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka

Zabiegowa opieka pielęgniarska
iniekcje (domięśniowe, dożylne, podskórne, podanie anatoksyny przeciwtężcowej), 
założenie lub zmiana prostego opatrunku, usunięcie szwów, badanie EKG spoczynkowe 
(12 odprowadzeń), pomiar ciśnienia krwi, badanie moczu metodą paskową, próba 
uczuleniowa na lek, cholesterol + cukier metodą paskową

Domowa opieka pielęgniarska
wykonanie iniekcji domięśniowo, dożylnie lub podskórnie (maksymalnie przez 10 dni 
jeden raz dzien), oznaczenie poziomu glukozy (maksymalnie przez 10 dni jeden raz 
dziennie lub przez maksymalnie

Zabiegi ambulatoryjne
dermatologia (elektrokoagulacje i zabiegi kriochirurgiczne), alergologia {odczulanie 
(koszty leku ponosi Ubezpieczony lub współubezpieczony), alergiczne testy skórne, testy 
skórne metodą nakłuć – panel wziewny 20 punktów (alergenów), panel
pokarmowy 20 punktów (alergenów), ortopedia (blokada dostawowa, założenie i zdjęcie 
opatrunku gipsowego)

Prowadzenie ciąży
Świadczenie obejmuje prowadzenie ciąży o przebiegu �zjologicznym przez lekarza 
placówki własnej Partnera Medycznego, składające się z czynnego poradnictwa 
zdrowotnego w zakresie �zjologii przebiegu ciąży i porodu

Wizyty domowe 24/7
Zasięg terytorialny wizyt domowych wskazany jest w tabeli miejscowości znajdującej się 
na stronie internetowej Partnera Medycznego.

Badania laboratoryjne
hematologia (morfologia krwi z rozmazem automatycznym, odczyn opadania krwinek 
czerwonych (OB), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas K-K, APTT), czas 
protrombinowy Quicka (PT)), biochemiczne (amylaza, białko całkowite, bilirubina 
całkowita, transaminazy, cholesterol całkowity, lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)), 
enzymatyczne (fosfataza alkaliczna, fosfataza kwaśna, fosfataza sterczowa, glukoza, 
kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), sód (Na), magnez (Mg), wapń (Ca), żelazo 
(Fe)), badanie moczu (ogólne badanie moczu), badanie kału (ogólne badanie kału), 
badania hormonalne i metaboliczne (hormon tyreotropowy (TSH), antygen swoisty dla 
stercza (PSA))
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Badania laboratoryjne
hematologia (układu krzepnięcia), biochemiczne (albumina, aminotransferaza alaninowa 
(ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), białko – proteinogram, białko 
C-reaktywne (CRP), chlorki (Cl)), enzymatyczne (kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK_MB 
(CKMB), trójglicerydy, żelazo – całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)), badanie moczu 
(dobowa zbiórka moczu (kreatynina, kwas moczowy, diastaza, wapń), skład chemiczny 
kamieni nerkowych), badanie kału (pasożyty/jaja pasożytów w kale), badania hormonalne 
i metaboliczne (estradiol, F(wolne) alfa HCG, gonadotropina kosmówkowa (beta-HCG), 
gonadotropina kosmówkowa (alfa-HCG), hormon luteinizujący (LH), insulina, kortyzol, 
progesteron, prolaktyna, T3 całkowite, fT3, T4, całkowite, fT4, testosteron, Tg 
(tyreoglobulina)), serologiczne (oznaczenie grupy krwi układu A, B, 0, D, przeciwciała Rh, 
HIV I/II), immunologiczne (immunoglobuliny A (IgA), immunoglobuliny E całkowite (IgE), 
immunoglobuliny M (IgM), przeciwciała anty-HAV (total), przeciwciała anty-HBV (HBs, 
HBc), przeciwciała anty-HCV, przeciwciała p. bakteriom H. Pylori, przeciwciała p. bakteriom 
Borelia (metodą Elisa), przeciwciała p. bakteriom Chlamydia, przeciwciała p. cytomegalii 
(IgG, IgM), przeciwciała p. różyczce (IgG, IgM), przeciwciała p. toksoplazmozie), badania 
mikrobiologiczne (posiew ogólny moczu w kierunku tlenowej �ory bakteryjnej, wymazy z 
odbytu i posiewy kału w kierunku tlenowej �ory bakteryjnej oraz szczepów Salmonella i 
Shigella, badanie kału na nosicielstwo szczepów Salmonella i Shigella, wymazy i posiewy 
ginekologiczne w kierunku tlenowej �ory bakteryjnej, badania mykologiczne skóry i 
paznokci), badania cytologiczne (cytologia ginekologiczna), inne (antygen HBs, RF, 
HBS-Ag, AFP (alfafetoproteiny), CA-125, CA-15-3, CA-19-9, CEA (antygen karcyno-
embrionalny))

Badania endoskopowe
endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego, endoskopia dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego: rektoskopia, sigmoidoskopia

Badania czynnościowe
układu krążenia (EKG spoczynkowe, 12 odprowadzeń), układu oddechowego (spirometria 
bez leku/ spirometria w warunkach podstawowych)

Badania czynnościowe
układu krążenia (24-godzinna rejestracja EKG (badanie metodą Holtera), 24-godzinne 
ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (Holter RR), układu nerwowego 
(elektroencefalogra�a (EEG)), okulistyczne (komputerowe badanie pola widzenia), narządu 
słuchu (audiometria)

Badania radiologiczne
RTG klasyczne (czaszki, zatok i zębów, ślinianek podżuchwowych, klatki piersiowej (a-p, 
boczne i z kontrastem), klatki piersiowej warstwowe (tomogram), jamy brzusznej – 
przeglądowe, przełyku, żołądka i dwunastnicy, miednicy, kręgosłupa (szyjnego, 
piersiowego i lędźwiowego), stawów i/lub kości długich), wlew doodbytniczy – badanie z 
kontrastem, urogra�a – badanie z kontrastem, mammogra�a, densytometria, CT ( 
tomogra�a komputerowa z kontrastem z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań 
tomogra�i spiralnej: głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i 
wewnętrznego), szyi i klatki piersiowej, jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki, 
nadnerczy) i miednicy, kości długich, kręgosłupa i stawów), NMR – rezonans magnetyczny 
z kontrastem z wyłączeniem badań w opcji naczyniowej i badań tomogra�i spiralnej: 
głowy (mózgoczaszki, twarzoczaszki, przysadki, ucha środkowego i wewnętrz-
nego), szyi i klatki piersiowej, jamy brzusznej (do rozwidlenia aorty, trzustki, nadnerczy) i 
miednicy, kości długich, kręgosłupa i stawów), USG (ultrasonogra�a klasyczna: narządów 
jamy brzusznej, ginekologiczno-położnicza, narządów ruchu (stawów), innych narządów 
(jąder, tarczycy, ślinianek, piersi) biopsja cienkoigłowa: tarczycy pod kontrolą USG, piersi 
pod kontrolą USG, gruczołu krokowego pod kontrolą USG sondy transkorporalne: 
narządów rodnych (transwaginalne), gruczołu krokowego (transrektalne), UKG – 
echokardiogra�a: badanie USG serca metodą kolorowego Dopplera, 
ultrasonogra�a metodą Dopplera: badanie dopplerowskie tętnic nerkowych, badanie 
dopplerowskie tętnic kończyn, badanie dopplerowskie żył kończyn, badanie 
dopplerowskie tętnic domózgowych.
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Rehabilitacja
Zestaw procedur �zjoterapeutycznych dobieranych według wskazań lekarskich i oceny 
efektywności przez lekarzy Luxmed w 10-dniowym cyklu leczniczym z intensywnością do 
2 zabiegów dziennie. Kinezyterapia (ćwiczenia instruktażowe, terapia indywidualna, 
ćwiczenia usprawniające, wyciąg tradycyjny), �zykoterapia (elektroterapia: galwanizacja, 
jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, 
prądy Traeberta), magnetoterapia (pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, pole 
elektromagnetyczne małej), częstotliwości (terapia ultradźwiękowa miejscowa i 
fonoforeza), terapia skojarzona (ultradźwięki + prądy), krioterapia miejscowa, 
laseroterapia

Szczepienia
szczepienie p. grypie – 1 raz w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczonego 
lub współubezpie-czonego ochrony ubezpieczeniowej

Opieka stomatologiczna
pro�laktyczny przegląd stomatologiczny, indywidualne zalecenia pro�laktyki 
stomatologicznej 2 razy w każdym roku obowiązywania względem Ubezpieczonego lub 
współubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej, zdjęcie RTG zęba
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Wybierz pakiet dla Ciebie, Twojej rodziny z tabeli powyżej.
Ceny pakietów to kwoty płatne miesięcznie.

Złóż zamówienie na stronie lub na Facebooku:
https://ctu.pl/prywatna-opieka-medyczna/

https://www.facebook.com/centrumubezpieczenCTU

Złóż zamówienie telefonicznie:
575 790 022

Złóż zamówienie mailowo:
biuro@ctu.pl

Co teraz?

Medi Safe jest marką CTU Centrum Twoich Ubezpieczeń sp. z o.o. ul. Sikorskiego 2-8 p. 215
53-659 Wrocław, NIP: 8943060037, KRS 0000545759


