
Screening
(conf. ghidurilor medicale internaționale)

Set anual de analize*

Consultația: anamneză, examinare clinică și
recomandări în funcție de rezultatele obținute
la screening și analize

inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an

inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an
inclus 1/an

* Pentru investigațiile de laborator care sunt incluse limitat 
(1/an, 2/an) limita se aplică de la momentul accesării 
serviciului, nu de la momentul încheierii contractului.
Setul anual de analize nu se recoltează la sediul companiei.

Test Papanicolau clasic - femei
PSA total - bărbați
Sumar de urină
Glicemie
Colesterol total, HDL Colesterol, 
LDL Colesterol, Trigliceride
Hemoleucogramă
VSH
Transaminaze (TGO, TGP)
Creatinină serică

Specialități medicale

Medicina Muncii
Control medical la angajare, Control medical periodic la sediul companiei 
pentru minim 15 pers., Reevaluări, Medic de medicina muncii dedicat, 
Participarea medicului de medicina muncii la ședințele CSSM, Raportări 
anuale privind starea de sănătate a companiei, Raportări semestriale de 
accesare

Medicină Generală și Internă (Consultație + control)
Eliberare certificate medicale / avize (doar în interes de serviciu)**

* Abonamentul oferă acces direct către specialitățile medicale menționate în prezenta anexă. În cazul în care 
abonatul dorește să acceseze servicii medicale la un anumit medic sau locație se pot achita costuri 
suplimentare, în funcție de abonamentul și discounturile pe care le deține.
** Eliberarea adeverinței / avizului este condiționată de un consult prealabil.

inclus

inclus

inclus

30% disc.
30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.
30% disc.
30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.
30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.
30% disc.

30% disc.
30% disc.

30% disc.
30% disc.
30% disc.
30% disc.
30% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.
20% disc.

30% disc.

30% disc.

30% disc.
30% disc.
30% disc.
30% disc.

30% disc.
30% disc.
30% disc.

30% disc.
30% disc.

Alergologie și imunologie clinică
Consultație + control
Spirometrie cu test 
bronhodilatator
Spirometrie simplă

Boli infecțioase
Consultație + control

Cardiologie
Consultație + control
EKG, EKG de efort
Holter EKG, Holter TA

Chirugie generală
Consultație + control

Dermatologie
Consultație + control
Cauterizare
Dermatoscopie simplă

Diabet și boli metabolice
Consultație + control

Endocrinologie
Consultație + control

Gastroenterologie
Consultație + control
Endoscopie digestivă 
superioară (sedare / anestezie / 
examen anatomopatologic se 
achită separat)
Endoscopie digestivă inferioară 
(Colonoscopie) (sedare / 
anestezie / examen 
anatomopatologic se achită 
separat)
Rectosigmoidoscopie (sedare / 
anestezie / examen 
anatomopatologic se achită 
separat)

Hematologie
Consultație + control

Nefrologie
Consultație + control

Neurologie
Consultație + control
EEG

Obstetrică – Ginecologie
Consultație + control
Colposcopie

Oftalmologie
Consultație + control
Oftalmoscopie
Câmp vizual (Optopol)
Examen fund de ochi
Prescriere ochelari

Oncologie
Consultație + control

ORL
Consultație + control
Audiometrie
Audiometrie cu impedanță
Fibroscopie

Ortopedie și traumatologie
Consultație + control

Pneumoftiziologie
Consultație + control
Spirometrie simplă și cu test 
bronhodilatator

Psihiatrie
Psihologie / Psihoterapie
Reumatologie

Consultație + control
Urologie

Consultație + control

Medicină de Urgență

Hotline Medical** - 24/7
Camere de Gardă*

Spitalul Euroclinic: Luni-Duminică,
08:00 - 20:00
Ponderas Academic Hospital: 24/7
Spitalul Brașov: 24/7
Spitalul Cluj: 24/7

Cameră de Gardă 
Obstetrică-Ginecologie*

Spitalul Băneasa: 24/7
Spitalul Brașov: 24/7

* Discountul face referire la consultul în Camera de Gardă.
În camerele de gardă nu sunt incluse consumabilele 
utilizate, medicamentația administrată și analizele de 
laborator efectuate în regim de urgență.
**Sfaturi medicale prin linie telefonică în cazul unei urgențe - 
24/7. Numărul de acces Hotline este 021 9942.

inclus

20% disc.

20% disc.

20% disc.
20% disc.

20% disc.
20% disc.

Analize laborator

Bacteriologie
Biochimie
Electroforeză
Electroliți
Enzime
Examen de urină
Hematologie
Hemostază și coagulare
Hormoni
Imunologie
Markeri infecțioși
Markeri tumorali
Markeri virali
Parazitologie
Papanicolau în mediu lichid

*Un departament include mai multe tipuri de teste; 
discountul se acordă investigațiilor incluse în Anexa 
Analize Laborator.
Analizele neincluse în Anexă se vor achita integral.

30% discount
conform

Anexă Analize

50% discount

Departamente* (peste 300 de indicatori)

Imagistică

* Toate serviciile incluse în abonament, gratuit sau cu discount, pot fi accesate si în perioada sarcinii. 
Suplimentul pentru sarcină gemelară sau multiplă se achită integral.

Ecografie 2D, 3D&4D* (cu 
excepția celor de sarcină)
Ecografie sarcină 2D, 3D&4D*
Ecografie doppler
Histerosonografie
Urografie, Cistografie, Irigografie
Computer Tomograf (CT) 

30% disc.

30% disc.
30% disc.
30% disc.
30% disc.
10% disc.

10% disc.

20% disc.
30% disc.
30% disc.
30% disc.

Rezonanță magnetică nucleară 
(RMN) 
Osteodensitometrie
Mamografie clasică
Mamografie digitală
Radiologie (peste 140 de tipuri, 
inclusiv radiografie digitală, exclus 
radiografie stomatologică)

PARTENER PLUS
Adulți



* Prețul abonamentelor este exprimat în Euro / persoană / lună.
** Pentru efectuarea investigațiilor medicale (analize de laborator, radiografii, ecografii etc.) incluse în abonament gratuit, sau cu discount, este necesară recomandarea 

unui medic din Rețeaua de sănătate Regina Maria. Serviciile care nu sunt menționate în prezenta anexă și nici în anexele detaliate aferente acesteia se plătesc 
integral, conform prețurilor în vigoare la momentul accesării acestora.
Lista tarife standard investigații medicale, în funcție de locație: https://www.reginamaria.ro/clinici

*** Nu sunt incluse serviciile medicale pentru sterilitate, infertilitate, dorința de a avea copii, contracepție precum și orice consecințe ale acestora, indiferent de 
motivația solicitării / efectuarii acestora (prevenție, screening, investigare, monitorizare și/sau tratament).

Servicii speciale

Recuperare medicală
Consult + control 
Proceduri electroterapie, laserterapie, ultrasunete, unde 
scurte 
Masaj (20 / 40 / 60 min.)
Kinetoterapie (sedință de grup, sedință individuală)

30% disc.
10% disc.

10% disc.
10% disc.

inclus

20% disc.
inclus

Aplicația Portal HR (oferă acces la situația fișelor de 
aptitudine, abonări / dezabonări ș.a.)
Gimnastică Gravide
Parteneriat Academic* (medici de renume, profesori 
universitari)
*Se va aplica discountul oferit pentru investigație, asa cum este menționat în 
prezenta anexă.

Ponderas Academic Hospital
Serviciile în Ponderas Academic Hospital pot fi accesate cu 20% discount.

Serviciile medicale aferente specialității Ortopedie sunt incluse, conform abonament.

Ambulatoriul Spitalului Euroclinic și Ambulatoriul Spitalului Băneasa Obstetrică-ginecologie
Serviciile din abonament, efectuate în aceste două locații, au un discount de 20% din prețul de listă. 

PARTENER PLUS
Adulți

Puncte de recoltare
București, Buzău, Bacău, Brașov, Călărași, Craiova, Cluj, Constanța, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara. Acces cu 20% discount.

Detalii pe https://www.reginamaria.ro/laborator/locatii-recoltare-analize

Stomatologie
 1 consultație, 1 periaj și 1 detartraj gratuit/an, până la 20% discount la celelalte servicii cu excepția ortodonție și implantologie

prin clinicile partenere. Lista completă de clinici de stomatologie partenere: https://www.reginamaria.ro/node/11536

Beneficiar ...........................................................................................................

Prin .......................................................................................................................

În calitate de......................................................................................................

Policlinici proprii
Abonamentul îți oferă acces și în peste 310 clinici partenere pe întreg teritoriul țării.

Lista completă o poți găsi aici: https://www.reginamaria.ro/clinici-partenere

1. Policlinica Lujerului
2. Policlinica Orhideea
3. Policlinica BBP (Bucharest Business Park)
4. Policlinica Aviației (Medicina Muncii)
5. Policlinica Pipera
6. Policlinica The Light
7. Policlinica Primăverii
8. Policlinica Enescu Corp A și B
9. Policlinica Băneasa
10. Policlinica Floreasca
11. Policlinica Sun Plaza
12. Policlinica Cotroceni
13. Policlinica Doamna Ghica
14. Policlinica Titu Maiorescu
15. Policlinica Victoriei
16. Policlinica Perla
17. Ambulatoriul Spitalului Cluj

18. Ambulatoriul Spitalului Someșan Baia Mare
19. Ambulatoriul Spitalului Puls Târgu Mureș
20. Policlinica din Campusul Medical Brașov
21. Policlinica Calea București Brașov:

Medicina Muncii
22. Policlinica Centrul Civic Brașov
23. Policlinica Craiova Universității
24. Policlinica Centrală Craiova
25. Centrul de Medicina Muncii Craiova
26. Policlinica Slatina
27. Policlinica Pasteur Cluj
28. Policlinica Muzeului Cluj
29. Policlinica Medicina Muncii Cluj
30. Policlinica Observatorului Cluj
31. Policlinica Vaida Voievod Cluj:

Medicina Muncii
32. Policlinica Centrală Pitești

33. Policlinica Brătianu Pitești
34. Policlinica Tomis Constanța
35. Policlinica Delfinariu Constanța
36. Policlinica Gastromond Constanța
37. Policlinica Pozimed Constanța
38. Policlinica din Campusul Medical Bacău
39. Policlinica Regina Maria Ploiești
40. Policlinica Lugoj
41. Policlinica din Campusul Medical Iași
42. Policlinica Timișoara - Iulius Mall
43. Policlinica Timișoara - Piața 700
44. Policlinica Piața 700 Timișoara:

Centru de Medicina Muncii 
45. Policlinica Dr. Grigoraș Timișoara
46. Policlinica din Campusul Medical

Târgu Mureș
47. Policlinica Tulcea



PARTENER PLUS
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Anexă analize laborator

Ac anti grup sangvin A
Ac anti grup sangvin B
Ac anti nucleari(ANA) test calitativ (ANA)
Ac anti Rh (D)
Ac anti VCA IgG Epstein Barr
Ac anti VCA IgM Epstein Barr
Acid hipuric urinar
Acid uric (ser)
Acid uric (urina)
AFP (alfa 1 fetoproteina)
Albumina (ser)
Albumina urinara
Alfa1 antitripsina (AAT)
Amilaza (ser)
Amilaza (urina)
Amoniac
Amprenta anala
Angiotensinconvertaza (ACE)
ANTI TPO
Antibiograma Streptococcus pneumoniae
Antigen Chlamydia secretie col
Antigen Chlamydia secretie uretra
Antigen Chlamydia urina
Antigen Chlamydia alte secretii
Antigen Giardia (materii fecale)
Apolipoproteina A1
Apolipoproteina B
APTT (Timp de tromboplastina partial 
activata)
ASLO test cantitativ
Beta hCG
Bilirubina directa
Bilirubina indirecta
Bilirubina totala
C3 (Complement C3)
C4 (Complement C4)
CA 125 (ovar,canale biliare)
CA 15 / 3 (glanda mamara)
CA 19 /9 (pancreas,esofag,rect)
Calcitonina (CALCI)
Calciu (urina)
Calciu ionic (ser)
CALCIU SERIC
CEA (antigen carcinoembriogenic)
Celule lupice (latex)
Chlamydia trachomatis Ac IgA
Chlamydia trachomatis Ac IgG
CIC (Complexe imune circulante) (C1QBI)
CK (Creatin fosfo kinaza)
CK MB (Creatin kinaza izoenzima MB)
Iononograma (sodiu, potasiu, clor)
Clor (ser)
Clor alte lichide
Clor (urina)
CMV (Citomegalovirus) Ac IgG
CMV (Citomegalovirus) Ac IgM

Colesterol total
Colinesteraza (CHE)
Concentrat Leucocitar
Coprocitograma
Coprocultura cu antibiograma la nevoie
Antibiograma - coprocultura
Coprocultura
Cortisol (ser) (CORT)
Creatinina (ser)
Creatinina (urina)
Crioglobuline
CTLF Capacitatea totala de legare a Fe
Determinare factor Rh(D)
Determinare grup sangvin(A,B,O)
Electroforeza hemoglobinei (HEL)
Electroforeza lipoproteinelor
Electroforeza proteinelor serice
Estradiol
Estriol neconjugat
Ex citologic al frotiului sanguin
Examen micologic alte produse biologice
Antifungigrama examen micologic alte 
produse
Examen alte produse biologice (microscopic, 
bacteriologic, antibiograma la nevoie)
Examen microscopic alte produse biologice
Examen bacteriologic alte produse biologice
Antibiograma alte produse biologice
Examen alte produse biologice (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigrama la nevoie)
Examen coproparazitologic (I)
Examen coproparazitologic (II)
Examen coproparazitologic (III)
Examen lichide punctie (microscopic, 
bacteriologic, antibiograma la nevoie)
Examen microscopic lichide punctie
Examen bacteriologic lichide punctie
Antibiograma examen lichide punctie (la 
nevoie)
Examen lichide punctie (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigrama la nevoie)
Examen micologic lichide punctie
Antifungigrama examen micologic lichide de 
punctie
Examen lichide punctie (microscopic, 
micologic, antifungigrama la nevoie)
Examen microscopic dermatofiti
Examen microscopic exsudat faringian 
pentru fuzospirili
Examen microscopic pe frotiu lichid punctie
Examen microscopic secretie nazala pentru 
eozinofile
Examen Papanicolau conventional
Examen produs provenit din colectie 
purulenta (micologic, antifungigrama la 
nevoie)

Examen micologic produs provenit din 
colectie purulenta
Antifungigrama examen micologic 
colectie purulenta
Examen produs provenit din colectie 
purulenta (micologic, antifungigrama la 
nevoie)
Examen produs provenit din colectie 
purulenta (microscopic, bacteriologic, 
antibiograma la nevoie)
Examen bacteriologic produs provenit 
din colectie purulenta
Examen microscopic provenit din 
colectie purulenta
Antibiograma examen produs provenit 
din colectie purulenta (la nevoie)
Examen produs provenit din colectie 
purulenta (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiograma, antifungigrama 
la nevoie)
Examen raclat lingual (microscopic, 
micologic, antifungigrama la nevoie)
Examen microscopic raclat lingual
Examen micologic raclat lingual
Antigungigrama examen raclat lingual (la 
nevoie)
Examen Secretie Col (Bacteriologic, 
Micologic, Antibiograma, Antifungigrama 
la nevoie)
Examen bacteriologic Secretie Col
Examen Micologic Secretie Col
Antifungigrama Examen Secretie Col (la 
nevoie)
Antibiograma Examen Secretie Col (la 
nevoie)
Examen secretie mamara 
(bacteriologic,antibiograma la nevoie)
Examen bacteriologic secretie mamara
Antibiograma examen secretie mamara 
(la nevoie)
Examen sputa (microscopic, micologic, 
antifungigrama la nevoie)
Examen microscopic sputa
Antifungigrama examen micologic sputa 
(la nevoie)
Examen micologic sputa
Examen sputa 
(microscopic,bacteriologic,antibiograma 
la nevoie)
Examen bacteriologic sputa
Antibiograma Examen sputa (la nevoie)
Examen sputa (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigrama la nevoie)
Exudat faringian (bacteriologic, 
antibiograma la nevoie)
Exudat faringian examen bacteriologic
Antibiograma exudat faringian (la nevoie)
Exudat faringian (bacteriologic, 
micologic, antibiograma, antifungigrama 
la nevoie)

Discount-ul pentru analizele de laborator enumerate mai sus se oferă conform abonamentului de servicii medicale menționat în Anexa Abonament.
Se oferă discount exclusiv pentru Dublu test prin metoda clasică (Prișca); celalalte metode se achită la preț de listă.
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Exudat faringian (micologic, antifungigrama 
la nevoie)
Exudat faringian examen micologic
Exudat faringian - antifungigrama (la nevoie)
Exudat nazal (bacteriologic, antibiograma la 
nevoie)
Exudat nazal examen bacteriologic
Antibiograma exudat nazal (la nevoie)
Fibrinogen
Fier (ser)
Fosfataza acida prostatica
Fosfataza acida totala
Fosfataza alcalina
Fosfor (ser)
Fosfor (urina)
FR (Factor reumatoid) / test cantitativ
FR (Factor reumatoid) / reactia Waaler Rose
Free T3
Free T4
GGT (Gama glutamil transferaza)
Glucoza (ser)
Glucoza (alte lichide)
Glucoza (urina)
HAV Ac IgM
HAV Ac totali
HBc Ac IgM (AHBCM)
HBc Ac totali
HBe Ac (AHBE)
Hbe Ag
HBs Ac
HBs Ag
HCV Ac
HDL Colesterol
HDV Ag
Helicobacter pylori Ac IgG / test cantitativ
Hemoglobina glicozilata / HbA1c
Hemoleucograma completa
Hemoragii oculte/testul Adler (materii fecale)
HIV(1/2)/Ac
Imunoglobulina A
Imunoglobulina E
Imunoglobulina G
Imunoglobulina M
LDH (Lactat dehidrogenaza)
LDH_(Lactat Dehidrogenaza) In LCR (Lichidul 
Cefalorahidian)
LDH_alte lichide
LDL Colesterol
LH (Hormon luteinizant)
Lipaza (LIPA)
Lipide totale
Listeria monocytogenes Ac totali (LISK)
Litiu (ser) (LI)
Magneziu (ser)
Magneziu (urina)
Manevra recoltare
Microalbuminurie

Mycoplasma hominis / Ureaplasma 
urealyticum (cultura, identificare, 
antibiograma la nevoie)
Mycoplasma hominis / Ureaplasma 
urealyticum cultura
Mycoplasma hominis / Ureaplasma 
urealyticum identificare
Mycoplasma hominis / Ureaplasma 
urealyticum antibiograma (la nevoie)
Osmolaritate Serica
Osmolaritate Urinara
PAPP A (Proteina plasmatica asociata sarcinii)
PCR (Proteina C reactiva test cantitativ)
PH Materii Fecale
Potasiu (ser)
Potasiu (urina)
Proba de digestie (materii fecale)
Profil lipidic (colesterol,colest HDL, LDL, 
trigliceride)
Progesteron
Prolactina
Proteine totale (ser)
Proteine totale (urina)
Proteine totale_alte lichide
PSA (Ag specific prostatic)
Rubeola Ac IgG
Rubeola Ac IgM
Screening BLSE
Screening diabet gestational
Screening MRSA
Secretie genitala (frotiu si cultura)
Secretie genitala frotiu
Secretie genitala cultura
Secretie mamara (bacteriologic, micologic, 
antibiograma, antifungigrama la nevoie)
Secretie mamara examen micologic
Secretie mamara examen bacteriologic
Antibiograma secretie mamara
Secretie mamara antifungigrama (la nevoie)
Secretie nazala (frotiu)
Secretie oculara (microscopic, bacteriologic, 
antibiograma la nevoie)
Secretie oculara microscopic
Secretie oculara antibiograma (la nevoie)
Secretie oculara examen bacteriologic
Secretie oculara (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiograma, antifungigrama la 
nevoie)
Secretie oculara (microscopic, micologic, 
antifungigrama la nevoie)
Secretie oculara examen micologic
Secretie oculara antifungigrama (la nevoie)
Secretie otica (microscopic, bacteriologic, 
antibiograma la nevoie)
Secretie otica (microscopic, bacteriologic, 
micologic, antibiograma, antifungigrama la 
nevoie)
Secretie otica examen microscopic

Secretie otica examen bacteriologic
Secretie otica antibiograma (la nevoie)
Secretie otica (microscopic, micologic, 
antifungigrama la nevoie)
Secretie otica examen micologic
Secretie otica antifungigrama (la nevoie)
Secretie sant balano preputial 
(microscopic, bacteriologic, antibiograma 
la nevoie)
Secretie sant balano preputial 
(microscopic, bacteriologic, micologic, 
antibiograma, antifungigrama la nevoie)
Secretie sant balano preputial examen 
microscopic
Secretie sant balano preputial examen 
bacteriologic
Secretie sant balano preputial 
antifungigrama (la nevoie)
Examen sant balano preputial examen 
micologia
Examen sant balano preputial 
antifungigrama
Secretie sant balano preputial 
(microscopic, micologic, antifungigrama la 
nevoie)
Secretie uretrala (microscopic, 
bacteriologic, antibiograma la nevoie)
Secretie uretrala microscopic
Secretie uretrala examen bacteriologic
Secretie uretrala examen micologic
Secretie uretrala antibiograma
Secretie uretrala antifungigrama
Secretie uretrala (microscopic, micologic, 
antifungigrama la nevoie)
Secretie vaginala (frotiu)
Secretie vaginala examen bacteriologic
Secretie vaginala antibiograma
Secretie vaginala (microscopic, 
bacteriologic, micologic, antibiograma, 
antifungigrama la nevoie)
Secretie vaginala examen micologic
Secretie vaginala antifungigrama
Secretie vaginala (microscopic, micologic, 
antifungigrama la nevoie)
Secretie vulvara (frotiu)
Serologie sifilis RPR test calitativ
Sodiu (ser)
Sodiu (urina)
Spermocultura (cu antibiograma dupa 
caz)
Spermocultura
Spermocultura antibiograma
Sumar de urina
Sediment urinar
Sumar de urina si sediment
T3 total (tri iodotironina)
T4 total (tiroxina)
Testosteron total
TGO (ASAT / AST)

Anexă analize laborator

Discount-ul pentru analizele de laborator enumerate mai sus se oferă conform abonamentului de servicii medicale menționat în Anexa Abonament.
Se oferă discount exclusiv pentru Dublu test prin metoda clasică (Prișca); celalalte metode se achită la preț de listă.
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TGP (ALAT / ALT)
Timp de protrombina (Timp Quick) (PT, AP, 
INR)
Toxoplasma gondii Ac IgG
Toxoplasma gondii Ac IgM
Toxoplasma gondii IgG Indice de aviditate 
(TAVGE)
TPHA test calitativ
TPHA test cantitativ
Trigliceride
TSH (Hormon tiroid stimulant)
TTGO 75g glucoza pulvis
TTGO test de toleranta la glucoza cu 2 
glicemii
TTGO test de toleranta la glucoza cu 4 
glicemii
TTGO test de toleranta la glucoza cu 5 
glicemii
Uree (ser)

Uree (urina)
VLDL Colesterol
VSH (Viteza de sedimentare a hematiilor)
Urocultura cu antibiograma (la nevoie)
Urocultura
Antibiograma urocultura
Urocultura examen microscopic nativ
Urocultura examen microscopic colorat
Urocultura cultura fungi
Antifungigrama urocultura
Secretie bronsica - cultura bacteriana
Secretie bronsica - Antibiograma
Secretie bronsica - cultura fungi
Secretie bronsica (cultura bacteriana, cultura 
fungi, antifungigrama, antibiograma la nevoie)
Secretie bronsica cultura bacteriana, 
antibiograma la nevoie
Secretie bronsica cultura fungi, 
antifungigrama la nevoie

Secretie bronsica - antifungigrama
Lavaj bonhoalveolar- cultura bacteriana
Lavaj bonhoalveolar- cultura fungi
Lavaj bonhoalveolar- antibiograma
Lavaj bonhoalveolar- antifungigrama
Aspirat bronsic cultura bacteriana
Aspirat bronsic cultura fungi
Aspirat bronsic antibiograma
Aspirat bronsic antifungigrama
Secretie traheala cultura bacteriana
Secretie traheala cultura fungi
Secretie traheala antibiograma
Secretie traheala antifungigrama

Anexă analize laborator

Discount-ul pentru analizele de laborator enumerate mai sus se oferă conform abonamentului de servicii medicale menționat în Anexa Abonament.
Se oferă discount exclusiv pentru Dublu test prin metoda clasică (Prișca); celalalte metode se achită la preț de listă.
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