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ONE HEALTH CHECK
KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE 
STANU ZDROWIA

ONE DAY
OCENĘ TWOJEGO STANU ZDROWIA
WYKONUJEMY W CIĄGU KILKU GODZ.

ONE PLACE
WSZYSTKIE BADANIA WYKONYWANE 
SĄ W JEDNYM MIEJSCU 
– W LECZNICACH CITOMED

ONE CONCIERGE 
INDYWIDUALNY KOORDYNATOR 
PODCZAS CAŁEGO DNIA BADAŃ

ONE LIFE
MASZ JEDNO ŻYCIE, DBAJ O NIE

VIP Silver

Wysoka Jakość
w Ochronie Zdrowia

FS 648208

Silver

Silver

	PANELE DODATKOWE
  PROFILAKTYCZNO-
  -REHABILITACYJNE:
GŁOWA NA KARKU

Oferta kierowana do pacjentów 
prowadzących mało aktywny tryb życia, 
spędzający dużo czasu w pracy w pozycji 
siędzącej, mających okresowe bóle 
kręgosłupa. 
Celem oferty jest zmniejszenie 
implikacji związanych z przeciążeniami 
posturalnymi.

TRENUJ Z GŁOWĄ
Oferta kierowana do pacjentów 
aktywnych, sportowców, borykających się 
okresowo z dolegliwościami związanymi 
ze swoją aktywnością dotyczącymi całego 
narządu ruchu. 
Celem oferty jest zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia 
urazów i przeciążeń związanych 
z aktywnością.

W pakiecie analiza postawy i przeciążeń 
oraz stworzenie indywidualnego 
programu profilaktycznego.

Wariant I: Konsultacja z fizjoterapeutą 
 (60 min.) 

 cena: 150 zł 

Wariant II: 5 wizyt (30 min.) 

 cena: 390 zł

TRENING PERSONALNY
godzina efektywnych zajęć 
pod opieką osobistego trenera 
oraz indywidualna konsultacja

 cena: 89 zł
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WYRÓŻNIA NAS
JAKOŚĆ

	PANEL DODATKOWY
  VIP W PODRÓŻY
  – BEZPIECZNIE W ŚWIAT

•	konsultacja z lekarzem – certyfikowanym 
specjalistą medycyny podróży, informacje 
o sytuacji zdrowotnej w rejonie 

 planowanego wyjazdu, 
•	indywidualne doradztwo z zakresu profilaktyki 

chorób tropikalnych, 
•	dobór odpowiednich szczepionek 

obowiązkowych oraz zalecanych, dostosowanych 
do celu i charakteru podróży, porady dotyczące 
niezbędnego wyposażenia apteczki podróżnej.  

  cena panelu: 150 zł

PRZEBADAJ SIĘ 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE, 

SZYBKO I BEZ KOLEJEK!

Program profilaktyczny

VIP Silver
Wstępna diagnostyka

stanu organizmu
w ciągu zaledwie

kilku godzin



WYKAZ BADAŃ 
I KONSULTACJI 

OBJĘTYCH 
PROGRAMEM 

VIP Silver
	BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE: 
		jamy brzusznej, tarczycy
	BADANIE RENTGENOWSKIE 
  KLATKI PIERSIOWEJ
	U KOBIET: mammografia

BADANIA W ZAKŁADZIE 
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

	DWIE KONSULTACJE 
  SPECJALISTYCZNE: 

  DLA KOBIET do wyboru: okulista, 

  kardiolog, ginekolog, dermatolog, 

  laryngolog, alergolog, endokrynolog  

  DLA MĘŻCZYZN do wyboru: okulista, 

  kardiolog, laryngolog, dermatolog, 

  urolog, alergolog, endokrynolog

	BADANIA WSTĘPNE:

  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi

  • oznaczenie wskaźnika BMI i WHR 

  • EKG spoczynkowe

	BADANIA 
  LABORATORYJNE: 
		•	pełna morfologia krwi

		 •	OB

		 •	badanie moczu

  • cholesterol całkowity

		 • cholesterol HDL

  • cholesterol LDL

  • trójglicerydy

  • CRP

	PRÓBY NERKOWE:
  • mocznik, kreatynina

	BADANIA BIOCHEMICZNE:
		• kwas moczowy, glukoza, żelazo, 

   magnez, wapń, fosfor, sód, potas

	BADANIA HORMONALNE:
  • U MĘŻCZYZN: testosteron, TSH, 

   oznaczenie specyficznego 

   antygenu sterczowego (PSA)

  • U KOBIET: FSH, TSH

PODSUMOWANIE 
WYNIKÓW BADAŃ 

PRZEZ LEKARZA 
(ZALECENIA KOŃCOWE)

Silver

	PRÓBY WĄTROBOWE: 
	 • bilirubina

  • test na obecność krwi utajonej 

   w kale (badanie przesiewowe 

   w kierunku chorób nowotworowych 

   przewodu pokarmowego)

  • Helicobacter pyroli

   (badanie w kierunku choroby 

   wrzodowej żołądka i dwunastnicy)

  • AST

  • ALT


