
Pakiet kobieta 50+

W skład pakietu wchodzi: morfologia z automatycznym rozmazem, badanie ogólne moczu, OB 
(Odczyn Biernackiego), kreatynina, TSH, glukoza, ALAT, ferrytyna, wapń, profil lipidowy (lipidogram), 
kwas moczowy, fosfataza alkaiczna.

Opis produktu

• Pakiet został stworzony z myślą o kobietach od 50 roku życia.

W skład pakietu wchodzi:

• Morfologia z automatycznym rozmazem

• Badanie ogólne moczu

• OB (Odczyn Biernackiego)

• Kreatynina

• TSH

• Glukoza

• ALAT

• Ferrytyna

• Wapń

• Profil lipidowy (lipidogram)

• Kwas moczowy

• Fosfataza alkaiczna

CENA: 95 zł



Pakiet hormonalny dla kobiet

Pakiet zawiera: TSH, Prolaktynę, FSH, LH, Estradiol, Progesteron

Opis produktu

• Pakiet hormonalny kierowany jest do Pań odczuwających dolegliwości, których 
źródłem mogą być zmiany hormonalne. Badania w nim zawarte pozwalają na 
określenie równowagi hormonalnej, zdiagnozowanie zaburzeń 
endokrynologicznych oraz są istotną informacją o procesach związanych z 
płodnością czy przekwitaniem.

Pakiet zawiera:

• TSH

• Prolaktyna

• FSH

• LH

• Estradiol

• Progesteron

CENA: 100 zł



Pakiet nieregularna miesiączka-podstawowy 

Pakiet nieregularna miesiączka zawiera badania: prolaktyna, TSH. 

Opis produktu

•Prawidłowy cykl miesiączkowy waha się od 21 do 35 dni. Jeżeli 
jest on krótszy bądź dłuższy, określa się go jako nieregularny. 
Przyczyną może być zachwiana równowaga hormonalna, którą 
można sprawdzić wykonując poniższe badania laboratoryjne.

Pakiet zawiera:

•Prolaktyna

•TSH

CENA: 35 zł



Pakiet badań menopauza

W skład pakietu dla kobiet w okresie menopauzy wchodzą badania: 
- Estradiol
- FSH

Opis produktu

• Pakiet badań dla kobiet w okresie menopauzy.

Pakiet zawiera:

• Estradiol – Hormon płciowy z grupy estrogenów odpowiedzialny m.in za 
występowanie owulacji i regularnych cyklów miesiączkowych.

• FSH (hormon folikulotropowy) – hormon wydzielany przez przysadkę 
mózgową, biorący udział w dojrzewaniu pęcherzyków Graafa a tym samym 
wpływa na procesy związane z płodnością. FSH bada się także w celu 
określenia początku menopauzy, w diagnostyce niepłodności żeńskiej i 
męskiej czy w podejrzeniach chorób przysadki, jajników lub jąder.

CENA: 40 zł



Pakiet kobieta 40+

Pakiet zawiera: Morfologię z automatycznym rozmazem, Badanie ogólne moczu, OB, Glukozę, Profil 
lipidowy (Lipidogram), ALAT, Ca, Fosfor, Mg, Kwas moczowy, Estradiol, FSH, TSH, Kreatyninę. 

Opis produktu

•W tym pakiecie Pakiet podstawowy został poszerzony o badania umożliwiające analizę zarówno 
gospodarki metabolicznej organizmu jak i podstawowych hormonów kobiecych, których poziom
istotnie zmienia się z wiekiem.

Pakiet zawiera:

•Morfologię

•Badanie ogólne moczu (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo, zaraz po przebudzeniu)

•OB

•Glukozę

•Profil lipidowy (Lipidogram)

•ALAT

•Ca

•Fosfor

•Mg

•Kwas moczowy

•Estradiol

•FSH

•TSH

•Kreatyninę

CENA: 120 zł



Pakiet badań rozszerzony

Pakiet zawiera: Morfologię z automatycznym rozmazem, Badanie ogólne moczu, OB, Glukozę, 
Elektrolity (Na,K), Lipidogram, Próby wątrobowe (ALAT, ASPAT,ALP, GGTP, BIL), Mocznik, Kreatyninę, 
Kwas moczowy, Żelazo, TSH. 

Opis produktu

• Zestaw tych badań to Pakiet podstawowy poszerzony o analizę głównych układów i 
narządów takich jak wątroba, nerki czy tarczyca. Pakiet ten umożliwia uzyskanie informacji 
na temat pierwszych sygnałów niektórych chorób (np. cukrzycy, anemii, miażdżycy), może 
być wskaźnikiem zaburzeń elektrolitowych czy stanu zapalnego organizmu.

Pakiet zawiera:

• Morfologię z automatycznym rozmazem

• Badanie ogólne moczu (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo, zaraz po 
przebudzeniu)

• OB

• Glukozę

• Elektrolity (Na,K)

• Lipidogram

• Próby wątrobowe (ALAT, ASPAT, ALP, GGTP, BIL)

• Mocznik

• Kreatyninę

• Kwas moczowy

• Żelazo

• TSH

CENA: 100 zł



Marker CA125 + HE4 – Test ROMA
Marker nowotworowy CA125 m.in. raka jajnika. Prawidłowe stężenie nie wyklucza obecności 
nowotworu. Pamiętaj! Prawidłowe stężenie nie wyklucza obecności nowotworu. Umiarkowane 
podwyższenie markerów może występować w chorobach nienowotworowych. Badanie markerów ma 
znaczenie pomocnicze i nie może zastąpić badania klinicznego.

Opis produktu

• CA 125 – białko, będące markerem nowotworowym głównie raka 
jajnika, ale także jajowodu, sutka, endometrium, płuc i przewodu 
pokarmowego. Parametr służy zarówno do diagnozy choroby, 
monitorowania jej leczenia, wykrywania nawrotów jak i rokowania co
do stadia choroby, ponieważ stężenie tego białka koreluje z wielkością 
guza. Marker często wykorzystuje się w diagnostyce endometriozy.

• HE4 - jeden z nowszych markerów raka jajnika. Cechuje się największą 
czułością, podfrakcja 4 białka z komórek nabłonka, najądrza - jajnika. 
Obecny w nabłonku układu oddechowego.

CENA: 80 zł



Pakiet hormonalny 40+ dla mężczyzny 

podstawowy/rozszerzony

W skład pakietu wchodzi: Testosteron całkowity, SHBG, LH, TSH, Kortyzol, DHEAs, Prolaktyna. 

Opis produktu

• Pakiet hormonalny 40+ skierowany jest do Panów odczuwających dolegliwości, których 
źródłem mogą być zmiany endokrynologiczne. Badania w nim zawarte pozwalają na 
określenie równowagi hormonalnej, zdiagnozowanie zaburzeń endokrynologicznych.

PODSTAWOWY

•Testosteron całkowity

•SHBG

•TSH

ROZSZERZONY

•Testosteron całkowity

•SHBG

•LH

•TSH

•Kortyzol

•DHEAs

•Prolaktyna

CENA: 85/190 zł



Pakiet mężczyzna 50+ 

Pakiet zawiera:

• Morfologia z automatycznym rozmazem

• Glukoza

• OB

• Badanie ogólne moczu

• Lipidogram

• Kwas moczowy

• Kreatynina

• PSA

• Ca

• Witamina D3 (0,25 OH)

• Alat

• Kał na krew utajoną

• TSH

• Testosteron całkowity

• Prolaktyna

CENA: 190 zł



Pakiet mężczyzna 60+ 

Pakiet zawiera: Morfologię z automatycznym rozmazem, OB, Badanie ogólne moczu, 
Lipidogram, Glukozę, Kwas moczowy, Kreatyninę, Białko całkowite, Albuminę, Ca, ALP (fosfatazę 
alkaiczną), GGTP, PSA.

Opis produktu

•Zestaw badań skomponowany z myślą o mężczyznach powyżej 60 roku życia. Oprócz podstawowej 
diagnostyki pakiet został poszerzony o badania informujące o funkcjonowaniu lub zmianach 
zachodzących w głównych układach organizmu takich jak moczowo – płciowy czy pokarmowy.

Pakiet zawiera:

• Morfologię z automatycznym rozmazem

• OB

• Badanie ogólne moczu (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo, zaraz po 
przebudzeniu)

• Lipidogram

• Glukozę

• Kwas moczowy

• Kreatyninę

• Białko całkowite

• Albuminę

• Ca

• ALP (fosfatazę alkaiczną)

• GGTP

• PSA

CENA: 90 zł 



Pakiet dla osób uprawiających sport

Pakiet badań dla osób uprawiających sport zawiera: OB, morfologię z automatycznym rozmazem, 
badanie ogólne moczu, glukozę, kreatyninę, CPK (kinaza kreatynowa), sód, potas. 

Opis produktu

• Jeśli należysz do osób uprawiających sport, warto wykonać badania, które 
umożliwią ocenę ogólnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania różnych narządów.

Pakiet zawiera:

• OB

• morfologia z automatycznym rozmazem

• badanie ogólne moczu (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo, zaraz 
po przebudzeniu)

• glukoza

• kreatynina

• CK (kinaza kreatynowa)

• sód

• potas

CENA: 35 zł


