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Pakiety badań 
dla aktywnych

Sport to świetny sposób na całoroczną aktywność, utrzymanie 

właściwej kondycji ciała, ducha i spalanie zbędnych kalorii. 

Ćwiczymy w różnym tempie i z różnym zaangażowaniem,  

ale pamiętajmy, że każdy wysiłek wiąże się ze wzmożoną pracą 

ciała. Wykonywanie regularnych badań lekarskich  

ma zminimalizować ryzyko niepożądanych efektów zdrowotnych, 

związanych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym.  

 

Oferujemy 2 pakiety badań dla miłośników sportu –  

Aktywni i Aktywni Plus.  

Każdy z nich zawiera odpowiednią liczbę badań laboratoryjnych  

i diagnostycznych, a także konsultacje lekarskie. Niezależnie  

od wybranego pakietu, dodatkowo możemy zbadać poziom tkanki 

tłuszczowej i mięśniowej oraz wody w Twoim organizmie.  

Dzięki temu będziesz miał kompleksową wiedzę  

na temat swojej kondycji. 
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Który pakiet jest dla Ciebie?

Jak to będzie wyglądać?

A może w prezencie?

Jeśli ćwiczysz regularnie, ale ma to charakter rekreacyjny i nie wiąże się  

z mega ambitnymi celami- wybierz pakiet Aktywni.

Jeśli jednak chcesz aby wysiłek fizyczny stał się Twoim stylem życia, 

planujesz ambitne cele sportowe lub zakładasz duże postępy w obszarze 

wybranych aktywności- pakiet Aktywni Plus będzie dla Ciebie optymalny.

Wszystkie badania wykonasz w wybranej przez siebie placówce POLMED, pod okiem uznanych lekarzy  

i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.  

 

W ciągu 3 dni od złożenia zamówienia zadzwonimy do Ciebie z propozycją terminów, dzięki czemu 

dostosujesz wizytę w placówce do swoich codziennych zajęć! 

Pakiet badań należy wykorzystać w terminie do 6 miesięcy od daty jego zakupu. 

Po tym terminie pakiet przestaje być aktywny.

Pakiet stanowi też świetny pomysł na prezent dla osoby, na której Ci zależy. Jeśli Twój partner, przyjaciel 

czy członek rodziny jest czynnym sportowcem, zadbaj o jego zdrowie i razem cieszcie się tą pasją!  

Aktywni: 

Aktywni Plus: 
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Pakiet Aktywni:

Badania diagnostyczne: 

Konsultacje lekarskie: 

OB, pełna morfologia krwi z rozmazem, glukoza, elektrolity (sód, potas), 

lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), próby 

wątrobowe (ALT, AST, BIL, GTP), mocznik, kreatynina, kwas moczowy, żelazo, 

magnez, TSH, badanie ogólne moczu

EKG spoczynkowe, RTG klatki piersiowej, spirometria, echo serca

kardiolog, neurolog

Cena pakietu: 599 zł

Placówki POLMED:

CM POLMED Gdynia

CM POLMED Gdańsk Startowa

CM POLMED Gdańsk Manhattan

CM POLMED Starogard Gdański

CM POLMED Olsztyn

CM POLMED Poznań

CM POLMED Warszawa ul. Puławska

CM POLMED Warszawa ul. Targowa

CM POLMED Warszawa ul. Wołoska

CM POLMED Warszawa ul. Twarda

CM POLMED Warszawa ul. Grzybowska

CM POLMED Wrocław

CM POLMED Katowice

CM POLMED Sosnowiec

CM POLMED Kraków

Zakres badań:

Badania laboratoryjne: 
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Pakiet Aktywni Plus:

Zakres badań:

Placówki POLMED:

Badania laboratoryjne: 

Badania diagnostyczne: 

Konsultacje lekarskie: 

OB, pełna morfologia krwi z rozmazem, glukoza, elektrolity (sód, potas), 

lipidogram cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy), próby wątrobowe 

(ALT, AST, BIL, GTP), mocznik, ogólne badanie moczu, kreatynina, kwas 

moczowy, żelazo (Fe), magnez, TSH, amylaza, proteinogram, ferrytyna, 

wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, CRP, HCV przeciwciała anty-hcv, HBS 

antygen, IgE całkowite, HIV

kardiolog, neurolog, okulista, stomatolog (przegląd stomatologiczny)

Cena pakietu: 999 zł

EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe (nie dotyczy Starogardu Gdańskiego), 

echo serca, EKG 24 h – Holter, RTG klatki piersiowej, spirometria

CM POLMED Gdynia

CM POLMED Gdańsk Startowa

CM POLMED Gdańsk Manhattan

CM POLMED Starogard Gdański

CM POLMED Olsztyn

CM POLMED Poznań

CM POLMED Warszawa ul. Puławska

CM POLMED Warszawa ul. Targowa

CM POLMED Warszawa ul. Wołoska

CM POLMED Warszawa ul. Twarda

CM POLMED Warszawa ul. Grzybowska

CM POLMED Wrocław

CM POLMED Katowice

CM POLMED Sosnowiec

CM POLMED Kraków
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Kontakt z Doradcą: 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 – 15.00  
pod nr telefonu: 58 775 95 55

Umawianie wizyt:

 Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED

Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna przez 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu. Pacjent zgłasza potrzebę/chęć skorzystania ze świadczeń na terenie Polski zarówno 

w Centrach Medycznych POLMED jak i u Partnerów Medycznych. Konsultant TCOP uzgadnia  

z Pacjentem dogodny termin. W dniu poprzedzającym lub dniu świadczenia na życzenie Pacjenta 

otrzymuje przypomnienie w formie sms o zbliżającym się terminie konsultacji/diagnostyki. 

 Automatyczny Konsultant

Ogólnopolska rejestracja za pośrednictwem telefonicznego automatycznego konsultanta. 

 E-rezerwacja

Za pośrednictwem strony internetowej www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę w terminarzu Centrum 

Medycznego Polmed). Dostęp do e-rezerwacji nadawany jest przez Recepcje CM Polmed. Regulamin 

e-rezerwacji dostępny jest na stronie.  

 Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę 

poprzez stronę internetową Polmed www.polmed.pl (zakładka Zarezerwuj wizytę – zapytaj o świadczenie 

w całej Polsce). 

 Dostęp do Platformy wyników badań 

za pośrednictwem strony internetowej www.polmed.pl. Dostęp nadawany jest przez Recepcje CM Polmed.

Informacje dla Klientów:


