NAZWA PAKIETU

BADANIA W PAKIECIE

CENA

Pakiet podstawowy

morfologia krwi (pełna), cholesterol całkowity, glukoza, mocz (badanie ogólne)

Pakiet poszerzony

morfologia krwi (pełna), lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), próby wątrobowe (ALT, AST,
ALP, GGTP, BIL), glukoza, mocz (badanie ogólne)

122,00 zł

Pakiet pełny

morfologia krwi (pełna), PT, APTT, fibrynogen, elektrolity (Na, K), lipidogram (CHOL,
HDL, LDL, TG), próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL), TSH, OB., CRP, glukoza,
mocz (badanie ogólne), wapń całkowity, fosfor nieorganiczny, magnez

Pakiet pełny został uzupełniony w tym zestawie o badania układu krzepnięcia krwi, funkcjonowania trzustki i gospodarki
związanej z metabolizmem kości (skłonności do osteoporozy). Występują w nim także bardziej szczegółowe badania związane z
zapaleniami, zaburzeniami białkowymi oraz gospodarką żelazem i magnezem. Dodatkowo ten pakiet zawiera badania mogące
237,00 zł wskazywać na zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju
niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, zaburzeń
elektrolitowych, infekcji czy chorób nowotworowych. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia
(m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu).

Pakiet dla dzieci

mocz (badanie ogólne, morfologia krwi (pełna), glukoza, bilirubina całkowita, kał pasożyty, CRP, ASO - jakościowo

43,00 zł

90,00 zł

OPIS PAKIETU

Badania wykonywane w pakiecie podstawowym pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania różnych
narządów organizmu m.in. wątroby, nerek, szpiku kostnego. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju
niektórych chorób np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu zapalnego, infekcji czy
chorób nowotworowych.
Zestaw badań w tym panelu został poszerzony o bardziej szczegółową ocenę funkcjonowania wątroby i nerek oraz badania
odzwierciedlające możliwe zaburzenia układu krążenia, pracy serca i tarczycy. Wyniki poszczególnych badań mogą być
pierwszym sygnałem rozwoju takich chorób jak: cukrzyca, miażdżyca, anemia, choroby wątroby czy dna moczanowa.
Pozwalają również na ocenę ryzyka rozwoju chorób związanych z nadciśnieniem. (panel techniczny: wykonywać conajmniej 4
godziny od lekkiego posiłku, przeciwwskazaniem jest spożywanie alkoholu conajmnie 24 godz. przed badaniem, na badanie
moga mieć wpływ przyjmowane leki i preparaty suplementacyjne).

Badania wykonane w tym panelu pozwalają na ocenę ogólnego stanu organizmu dziecka. Poszczególne badania
odzwierciedlają funkcję narządów takich jak nerki, wątroba czy trzustka. Mogą być pierwszym sygnałem rozwoju chorób m.in.
cukrzycy czy anemii. Wskazują na toczący się stan zapalny, infekcje wirusowe i bakteryjne oraz służą potwierdzeniu lub
wykluczeniu obecności pasożytów u dzieci.

Pakiet dla kobiet
planujących ciążę

grupa krwi, morfologia krwi (pełna), glukoza, mocz (badanie ogóne), APTT, TSH, HBs
przeciwciała, kiła (Treponema pallidum) przeciwciała, HIV Ag/Ab (Combo)

Panel badań adresowany jest dla kobiet świadomie planujących macierzyństwo, a tym samym dbających o swoje zdrowie i
zdrowie przyszłego potomka. Badania w tym panelu są pomocne w ocenie ogólnego stanu zdrowia. Poszczególne badania
odzwierciedlają stan takich narządów jak nerki, wątroba i tarczyca. Mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób
m.in. cukrzycy, miażdżycy, anemii czy chorób układu krążenia. Badania wykonywane w tym panelu służą również do
170,00 zł
rozpoznawania zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C, oraz w celu sprawdzenia czy szczepienia przeciw wirusowemu
zapaleniu typu B przyniosły oczekiwane efekty. Panel ten obejmuje także badania w kierunku zakażeń innymi niebezpiecznymi
dla zdrowia matki i dziecka drobnoustrojami. Poszczególne badania mogą także wstępnie określać przyczynę zaburzeń
płodności co często objawia się bezpłodnością lub utratą ciąży.

Pakiet dla kobiet w
ciąży

progesteron, beta HCG, HBs przeciwciała, kiła (Treponema pallidum) przeciwciała, HIV
Ag/Ab (Combo), HCV przeciwciała, różyczka (Rubella virus) IgM, toksoplazmoza IgM

Badania w tym Pakiecie odzwierciedlają ogólny stan zdrowia kobiety ciężarnej, pozwalają ocenić prawidłowość przebiegu ciąży
228,00 zł oraz są niezbędne przed przygotowaniem do porodu. Wykluczenie nabytych podczas ciąży zakażeń toksoplazmą oraz wirusami
różyczki, HIV czy HBV i HCV jest niezwykle ważne dla zdrowia matki i dziecka.

Pakiet dla kobiet
dojrzałych

osteokalcyna, CA 125, CA 15-3, prolaktyna, CRP, wapń całkowity, kał krew utajona (bez
diety)

200,00 zł

Zestaw badań w tym pakiecie zawiera badania istotne dla kobiet obawiających się rozwoju osteoporozy, zaburzeń
hormonalnych czy chorób nowotworowych. Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in.
nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu). W pakiecie znajdują się także badania w kierunku obecności raka
piersi, jajnika i jelita grubego oraz badania hormonalne pomocne w ustaleniu przyczyn ogólnego osłabienia, nerwowości,
nadpobudliwości i braku koncentracji.

Pakiet dla mężczyzn
dojrzałych

testosteron, PSA całkowity, CRP, kał krew utajona (bez diety)

74,00 zł

Zestaw badań w tym pakiecie zawiera badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których zwiększa się ryzyko chorób układu
krążenia, chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych okresu andropauzy („męskie przekwitanie”).
Pozwalają również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału mięśnia sercowego czy
udaru mózgu). W pakiecie znajdują się także badania w kierunku nowotworów prostaty i jelita grubego.

Pakiet przed
zabiegiem
chirurgicznym

grupa krwi, PT, APTT, elektrolity (Na,K)

Pakiet funkcji serca

CK, homocysteina, CRP ilościowo (hsCRP), D-dimer (ilościowo)

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań, które powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicznym. Badania wykonywane
69,00 zł w tym Pakiecie pozwalają na ocenę ogólnego stanu organizmu oraz odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu krzepnięcia,
układu krążenia, pracy serca i nerek.

128,00 zł

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania układu krążenia, stanu aktywacji krzepnięcia krwi oraz
zaburzeń gospodarki lipidowej. Poszczególne badania są pomocne w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeń rytmu i nadciśnienia.

Pakiet dolegliwości
brzusznych

Helicobacter pylorii IgG, CEA, AFP, CA 19-9, kał - pasożyty

137,00 zł

Pakiet ten zawiera kompleksowy zestaw badań pozwalających na ocenę funkcji takich narządów jak trzustka, wątroba, żołądek,
dwunastnica, jelita i nerki. Poszczególne badania wykonywane są w ostrych i przewlekłych bólach w okolicy jamy brzusznej,
nudnościach, wymiotach i biegunkach.

Pakiet dolegliwości
wątroby

próby wątobowe (ALT, AST, ALP, GGTP, BIL), HBs antygen, HCV przeciwciała,
dehydrogenaza mleczanowa, proteinogram, PPJ test przesiewowy (ANA1) met.IIF

161,00 zł

Zestaw badań pozwalający na ocenę funkcjonowania wątroby. W Pakiecie znajdują się badania służące rozpoznawaniu
zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz sprawdzeniu czy szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B przyniosło oczekiwane efekty. Wśród badań znajdują się także markery nowotworowe oraz badania z zakresu
diagnostyki schorzeń wątroby o podłożu autoimmunizacyjnym.

Pakiet
reumatologiczny

RF (ilościowo), anty-CCP, borelioza IgG, borelioza IgM, PPJ test przesiewowy (ANA1)
met.IIF

221,00 zł

Kompleksowy zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ustalenie przyczyn bólów stawów i kości, które mogą być objawami
chorób reumatycznych, zaburzeń gospodarki mineralnej czy zakażeń drobnoustrojami.

Pakiet alergologiczny

panel alergenów (mieszany), IgE całkowite, eozynofilia bezwzględna (manualnie), IgE dowolnie wybrany alergen

208,00 zł

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań pozwalających na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju schorzeń
alergicznych. Badania wykonywane w tym Pakiecie pozwalają na potwierdzenie lub wykluczenie odczynu alergicznego
objawiającego się zmianami skórnymi (pokrzywka, zaczerwienienie), świszczącym oddechem, dusznościami, katarem siennym.
Badania te pozwalają także na dokładne sprecyzowanie czynników wywołujących reakcję alergiczną.

Pakiet funkcji
tarczycy

TSH, FT4, anty-TPO

76,00 zł

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na zaobserwowanie pierwszych sygnałów rozwoju nadczynności bądź niedoczynności
tarczycy. Umożliwia on również monitorowanie przebiegu leczenia tych schorzeń. Zaburzenia funkcji tarczycy mają negatywny
wpływ na wiele funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością, zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym przyrostem
albo spadkiem masy ciała.

Pakiet cukrzycowy

test obciążenia glukozą 75g, mikroalbuminuria w moczu, mocz - badanie ogólne

53,00 zł

Zestaw badań w tym Pakiecie ma zastosowanie w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia cukrzycy. Przydatny jest
także w ocenie ryzyka powikłań związanych z tą chorobą, takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

Pakiet funkcji nerek

mocz (badanie ogólne), mocznik, kreatynina, kwas moczowy, elektrolity (Na, K)

59,00 zł

Zestaw badań w tym pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania nerek. Nieprawidłowe wyniki poszczególnych badań mogą być
pierwszym sygnałem rozwoju schorzeń tego narządu.

Pakiet
nadkrzepliwości krwi

antytrombina III (aktywność), białko C (aktywność), białko S wolne

Badania w tym pakiecie służą do oceny wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, czyli powstawania
zakrzepów i zatorów. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są: zakrzepica żył kończyn dolnych, zator płucny, udar
niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia sercowego. Rzadziej zakrzepy i zatory występują w tętnicach kończyn dolnych lub
górnych, w oku czy w naczyniach narządów wewnętrznych np. wątroby czy nerek. Ryzyko zaburzeń nadkrzepliwości jest
179,00 zł
wysokie u osób, u których choroby te występowały już w młodym wieku, często nawracały lub dotykały innych członków
rodziny. Wydaje się, iż czynniki nadkrzepliwości związane są również z niewyjaśnionymi niepowodzeniami w donoszeniu ciąży,
a ich obecność należy wykluczyć przed zastosowaniem leków hormonalnych (np. antykoncepcyjnych).

Pakiet hormonalny
dla kobiet

TSH, FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktyna

Pakiet hormonalny kierowany jest do Pań odczuwających dolegliwości, których źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne.
162,00 zł Badania w nim zawarte pozwalają na określenie równowagi hormonalnej, zdiagnozowanie zaburzeń endokrynologicznych oraz
dotykają procesów związanych z płodnością i przekwitaniem.

Pakiet anemii

ferrytyna, transferyna, witamina B12, kwas foliowy

155,00 zł

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania układu krwiotwórczego. Umożliwia on zaobserwowanie
pierwszych sygnałów rozwoju schorzeń tego układu oraz ustalenie ich przyczyn, takich jak zaburzenia gospodarki żelazem czy
niedobór istotnych dla organizmu witamin. Anemia (niedokrwistość) początkowo może objawiać się jedynie złym
samopoczuciem, ogólnym osłabieniem, bladością i wypadaniem włosów. Często występuje u dzieci, kobiet i osób starszych.

Pakiet metabolizmu
kostnego

wapń całkowity, osteokalcyna, kalcytonina

108,00 zł

Pakiet badań umożliwia zaobserwowanie pierwszych sygnałów nieprawidłowej mineralizacji układu kostnego a w konsekwencji
rozwijającej się osteoporozy. Ryzyko osteoporozy jest szczególnie duże u kobiet w okresie menopauzy, ludzi starszych i
przewlekle chorujących.

