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78,00 zł

190,00 zł

447,00 zł

571,00 zł

478,00 zł

498,00 zł

168,00 zł

289,00 zł

156,00 zł

pakiety badań cena dni*
Pakiet badań PODSTAWOWY 
mocz, OB, morfologia, glukoza, cholesterol, ALT, mocznik

Pakiet badań POSZERZONY 
mocz, OB, morfologia, glukoza, elektrolity, lipidogram, próby wątrobowe, 

mocznik, kreatynina, kwas moczowy, żelazo, TSH

Pakiet badań PEŁNY
mocz, OB, morfologia, glukoza, APTT, PT, fibrynogen, elektrolity, lipidogram, 

próby wątrobowe, amylaza, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, proteinogram, 

ferrytyna, wapń, fosfor, magnez, CRP hs, TSH, p.anty-HBs, p.anty-HCV, IgE całk.

Pakiet badań DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIAŻĘ
mocz, OB, morfologia, glukoza, elektrolity, lipidogram, próby wątrobowe, 

mocznik, wapń, fosfor, magnez, żelazo, p.anty-HBs, p.anty-HCV, prolaktyna, 

TPHA, toksoplazmoza IgG, różyczka IgG, chlamydia trachom.IgG, CMV IgG, 

p.antykardiolip. IgG/IgM

Pakiet badań DLA KOBIET W CIĄŻY
mocz, morfologia, glukoza, pr. wątrobowe,  kreatynina, żelazo, p. anty HBs, 

p. anty HCV, grupa krwi z kartą, toksoplazmoza IgM, różyczka IgM, Progesteron, 

HCG, HIV, TPHA

Pakiet badań DLA KOBIET DOJRZAŁYCH 
mocz,OB., morfologia, glukoza, elektrolity, lipidogram, próby wątrobowe, mocz-

nik, kreatynina, kwas moczowy, ferrytyna, wapń, fosfor, magnez, CRP hs, TSH, 

FSH, prolaktyna, osteokalcyna, CA 125, CA 15-3, kał na obecność krwi utajonej

Pakiet badań HORMONALNY DLA KOBIET 
TSH, prolaktyna, FSH, LH, estradiol, progesteron

Pakiet badań DLA MĘŻCZYZN DOJRZAŁYCH 
mocz, OB, morfologia, glukoza, sód, potas, lipidogram, próby wątrobowe, 

mocznik, kreatynina, kwas moczowy, CRP hs, TSH, PSA, testosteron, kał na 

obecność krwi utajonej

Pakiet badań FUNKCJI NEREK 
mocz, mocznik,kwas moczowy, kreatynina, cystatyna C, elektrolity
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89,00 zł

311,00 zł

340,00 zł

205,00 zł

116,00 zł

242,00 zł

177,00 zł

400,00 zł

pakiety badań cena dni*
Pakiet badań FUNKCJI TARCZYCY 
TSH, FT4, p.anty TPO

Pakiet badań FUNKCJI WĄTROBY
OB, morfologia, PT, próby wątrobowe, GGTP, cholinoesteraza, LDH, proteino-

gram, CEA, AFP, HBs antygen, p.anty-HCV, przeciwciała przeciwjądrowe ANA1

Pakiet badań REUMATOLOGICZNY 
OB, morfologia, kwas moczowy, proteinogram, CRP, ASO, RF,anty-CCP, borelioza 

IgG, borelioza IgM, przeciwciała przeciwjądrowe ANA1

Pakiet badań ANEMII 
OB, morfologia, żelazo, ferrytyna, transferyna, wit.B12, kwas foliowy

Pakiet badań CUKRZYCOWY 
glukoza, lipidogram, HbA1c, mocz, mikroalbuminuria

Pakiet badań ALERGOLOGICZNY
morfologia, rozmaz krwi mikroskopowy, eozynofilia bezwzględna, IgE całk., 

panel alergenów mieszany

Pakiet badań PRZED ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM
morfologia, grupa krwi, APTT, PT, sód, potas, p.anty-HBs, p.anty-HCV

Pakiet badań DOLEGLIWOŚCI BRZUSZNYCH 
mocz, OB, morfologia, próby wątrobowe, GGTP, amylaza, lipaza, proteinogram, 

mocznik, kał-badanie ogólne, kał-krew utajona, kał-G.lamblia test, CRP, CEA, 

AFP, CA 19-9, Helicobacter pylori IgG
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