
PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH - PROMOCJA
cena 

standardowa

cena 

promocyjna

Pakiet - dyskomfortu brzusznego  ( morfologia+ rozmaz ręczny,                                

mocz badanie ogólne, CRP, amylaza, lipaza, kreatynina, mocznik, ALT, AST,                                             

ALP-fosfataza alkaliczna,GGT- gammaglutamylotransferaza,                                                   

Helicobakter Pylori-test ilościowy IgG, kał- badanie ogólne,                                         

kał- badanie w kierunku pasożytów, kał - krew utajona 290,00 zł 232,00 zł

Pakiet - niedokrwistości niedoborowych  (morfologia+ rozmaz ręczny,                 

OB po1 godzinie, ferrytyna, retikulocyty, transferyna, żelazo, CRP, B-12 witamina) 260,00 zł 208,00 zł

Pakiet małego dziecka  (mocz badanie ogólne, morfologia+ rozmaz ręczny, CRP, 

ASO ilościowo, ALP-fosfataza alkaliczna, fosfo, wapń, IgE całkowita,                        

kał-badanie w kierunku pasożytów) 201,00 zł 161,00 zł

Pakiet alergiczny - pokarmowy  ( IgE całkowite, morfologia+rozmaz ręczny,             

Panel pokarmowy - 20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł

Pakiet alergiczny- oddechowy  ( IgE całkowite, morfologia+ rozmaz ręczny,                  

Panel wziewny-20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł

Pakiet alergiczny - mieszany  ( IgE całkowite, morfologia+ rozmaz ręczny,              

Panel mieszany- 20 alergenów) 265,00 zł 212,00 zł

Pakiet dla kobiety planującej ciążę  ( glukoza, mocz badanie ogólne, 

morfologia,Toxoplazmoza IgG, IgM, Różyczka IgG, IgM, Cytomegalia IgG, IgM) 461,00 zł 369,00 zł

Pakiet dla kobiety w ciąży  ( glukoza, morfologia, mocz badanie ogólne) 41,00 zł 33,00 zł

Pakiet dla kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną  ( ALT, AST,                        

ALP-fosfataza alkaliczna, GGT, bilirubina całkowita, lipidogram, D-Dimery,                                                 

Quick-czas protrombinowy ) 186,00 zł 149,00 zł

Pakiet dla kobiety po 40 roku życia  (mocz badanie ogólne, morfologia,                      

OB po 1 godzinie, potas, sód, chlorki, glukoza, lipidogram, fosfor, wapń, magnez, 

kwas moczowy, E2- estradiol, FSH, TSH) 302,00 zł 242,00 zł

Pakiet dla mężczyzny po 40 roku życia  (mocz badanie ogólne, morfologia,               

OB po1 godzinie, potas, sód, chlorki, glukoza, lipidogram, magnez, kwas moczowy, 

TSH, PSA) 237,00 zł 190,00 zł

Pakiet- przygotowanie do zabiegu operacyjnego  (morfologia, glukoza, potas, 

sód, kreatynina, mocznik, APTT, Quick-czas protrombinowy, Grupa krwi i Rh,                             

Hbs Ag, p/c anty HCV) 264,00 zł 211,00 zł

Pakiet kostny  ( albumina, wapń, ALP-fosfataza alkaliczna, fosfor, fosfataza 

alkaliczna frakcja kostna) 115,00 zł 92,00 zł

Pakiet ogólny  ( morfologia, mocz badanie ogólne, OB. po 1 godzinie, sód, potas , 

chlorki, lipidogram, kwas mocz, kreatynina, glukoza ) 162,00zl 130,00 zł

Pakiet nerkowy  ( mocznik, kwas moczowy, kreatynina, białko całkowite, sód, 

potas, mocz badanie ogólne ) 100,00 zł 80,00 zł

Pakiet wątrobowy  ( albumina, AST, ALT, bilirubina całkowita,                                                   

ALP-fosfataza alkaliczan, GGT, Hbs Ag, p/c anty-HCV ) 189,00 zł 151,00 zł

Pakiet trzustkowy  ( amylaza w surowicy i w moczu , glukoza, lipaza) 55,00 zł 44,00 zł

Pakiet metaboliczny ( glukoza, cholesterol całkowity, trójglicerydy, kreatynina, 

kwas moczowy, mocznik, białko całkowite, albumina, bilirubina całkowita, potas, 

sód, magnez, wapń, żelazo, ALT, AST, LDH-dehydrogenaza mleczanoa ) 233,00 zł 187,00 zł

Pakiet sercowy ( LDH-dehydrogenaza mleczanowa, potas, sód, chlorki,                                

CPK- kinaza fosfokreatynowa, troponina- test jakościowy, lipidogram) 181,00 zł 145,00 zł

Panel reumatyczny  ( morfologia, CRP, latex RF ilościowo, OB po 1 godzinie,                    

kwas moczowy, Odczyn Walera Rosego-test jakościowy, p/c anty CCP,                             

p/p jądrowe i cytoplazmatyczne ANA 1, p/p jądrowe, jąderkowe i cytoplazmatyczne 

ANA 2) 585,00 zł 468,00 zł

Pakiet tarczycowy ( TSH, FT3, FT4, anty-TPO- p/c p. peroksydazie tarczycowej, 

anty-TG- p/c p. tyreoglobulinie) 200,00 zł 160,00 zł


