
CARDUL 
TOPMED
Abonamentul 
tău la sănătate

Topmed PREMIUM 
Cardul Topmed Premium, este disponibil în două 
variante, una dedicată doamnelor și cealaltă 
domnilor , astfel încât fiecare să se poată bucura 
la maxim de beneficiile oferite, într-un mod cât 
mai personalizat.

1300
RON

Topmed JUNIOR 
Cardul de sănătate Topmed Junior a fost creat 
special pentru copiii cu vârsta până la 16 ani, 
oferindu-le servicii medicale de calitate. Cardul 
include 2 consultații și 1 set de analize, asigurând 
astfel atenta monitorizare și îmbunătățirea 
sănătății celor mici.

650
RON

Topmed BASIC
Cardul Topmed Basic este disponibil în două 
variante personalizate - una pentru doamne și una 
pentru domni. Fiecare variantă conține 2 consultații 
și 2 seturi de analize, adaptate nevoilor medicale 
specifice ale fiecărui gen.

700
RON
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Abonamentul 
tău la sănătate

Cardul Topmed
PREMIUM

1300
RON

PENTRU DOAMNE PACHETUL CONȚINE:
1 consulație de medicină internă cu EKG, Ecografie abdominală și măsurarea 
tensiunii arteriale
1 consultație de cardiologie cu Ecografie de cord
1 consult ginecologic cu ecografie de pelvis
1 examen Babeș-Papanicolau
1 consultație la alegere într-una din specialitățile:  Chirurgie Generală, Dermatologie, 
Endocrinologie, Gastroenterologie, Fizioterapie, Nefrologie, Neurologie, Ortopedie, 
Psihiatrie, Reumatologie, ORL, Oftalmologie 
1 Ecografie mamară / Mamografie
1 set de analize medicale de laborator care pot descoperii modificări sugestive de 
anemie, diabet, dislipidemie, infecții urinare, boli de ficat și rinichi, infecție cu 
Helicobacter Pylori

PENTRU DOMNI PACHETUL CONȚINE:
1 consultație de medicină internă cu EKG, Ecografie abdominală și măsurarea
 tensiunii arteriale
1 consultație de cardiologie cu Ecografie de cord
1 examen urologic cu ecografie
1 consultație la alegere într-una din specialitățile: Chirurgie generală, Dermtologie, 
Endocrinologie, Diabetologie, Gastroenterologie, Fizioterapie, Nefrologie, Neurologie, 
Ortopedie, Psihiatrie, Reumatologie, ORL, Oftalmologie
Determinare Marker tumoral PSA
1 set de analize medicale de laborator care pot descoperii modificari sugestive de 
anemie, diabet, dislipidemie, infecții urinare, boli de ficat și rinichi, infecție cu 
Helicobacter Pylori.
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Cardul Topmed JUNIOR
pentru copii cu vârsta până la 16 ani

PACHETUL CONȚINE
1 consultație la pediatrie cu Ecografie abdominală
1 consultație la cardiologie pediatrică cu ecografie de cord, EKG cu interpretare
1 set de analize medicale de laborator care pot descoperi modificări sugestive de 
anemie, diabet, infecții urinare, boli de ficat, carențe de Fier, Magneziu sau Calciu 

650
RON
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Cardul Topmed BASIC

PENTRU DOAMNE PACHETUL CONȚINE:
1 consultație de medicină internă, Ecografie abdominală, EKG cu interpretare și 
măsurarea tensiunii arteriale
1 examen ginecologic cu ecografie de pelvis
Examen Babeș-Papanicolau
1 set de analize medicale de laborator care pot descoperi modificări sugestive de 
anemie, diabet, dislipidemie, infecții urinare, boli de ficat și rinichi

PENTRU DOMNI PACHETUL CONȚINE:
1 consultație de medicină internă, Ecografie abdominală, EKG cu interpretare și 
măsurarea tensiunii arteriale 
1 examen urologic cu ecografie
Determinare Marker tumoral PSA
1 set de analize medicale de laborator care pot descoperi modificări sugestive de 
anemie, diabet, dislipidemie, infecții urinare, boli de ficat și rinichi. 

700
RON

CENTRUL MEDICAL 
Str. Dorobanților nr. 1 Tg-Mureș         
office@topmed.ro
www.topmed.ro          0729 123 779


