
PAKIET PODSTAWOWYCH BADAŃ KRWI 

Pakiet zawiera: Morfologię z automatycznym rozmazem, Badanie ogólne 
moczu, OB, Glukozę, Cholesterol całkowity, ALAT. 

Opis produktu

• Badania w tym pakiecie umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowotnego 
organizmu. Mogą być informacją o pierwszych sygnałach rozwoju niektórych 
chorób (np. cukrzycy czy anemii) oraz wskaźnikiem obecnego w organizmie 
stanu zapalnego czy infekcji.

Pakiet zawiera:

• Morfologię z automatycznym rozmazem

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

• OB

• Glukozę

• Cholesterol całkowity

• ALAT

CENA: 32 zł



PAKIET ROZSZERZONY BADAŃ KRWI 

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



PAKIET – PROBLEMY Z DROGAMI MOCZOWYMI

Pakiet na problemy z drogami moczowymi zawiera: badanie ogólne moczu, CRP, kreatyninę, 
OB.

Opis produktu

• Jeśli występują u Ciebie podstawowe objawy świadczące o problemach z 
układem moczowym, takie jak: ból podczas oddawania moczu, jego 
częste oddawanie oraz pobolewanie w dole brzucha, należy sprawdzić 
pracę swoich nerek wykonując poniższe badania.

Pakiet zawiera

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

• CRP

• Kreatynina

• OB

CENA: 25 zł



PAKIET CUKRZYCA – ROZPOZNANIE

Pakiet cukrzyca zawiera: lipidogram, glukozę, hemoglobinę glikowaną, badanie ogólne 

moczu.

Opis produktu

• Jeśli widzisz u siebie objawy typowe dla cukrzycy, odczuwasz ciągłe 
pragnienie, często oddajesz mocz, chudniesz pomimo dużego apetytu, 
jesteś osłabiony i senny, warto zrobić podstawowe badania, które 
łatwo umożliwiają rozpoznanie cukrzycy.

Pakiet zawiera:

• lipidogram (16h na czczo przed badaniem)

• glukoza

• hemoglobina glikowana

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

CENA: 40 zł 



PAKIET NA CZĘSTE BIEGUNKI 

Pakiet na częste biegunki zawiera: Elektrolity, ALAT, ASPAT, OB, CRP, Bilirubine. 

Opis produktu

• Częste biegunki, które są wydalane częściej niż 3 razy na dobę, mogą być 
powodem do niepokoju. Pierwszym krokiem do znalezienia przyczyny,
będzie wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych.

CENA: 30 ZŁ



Pakiet tarczycowy (FT4, TSH)

Opis produktu:

• Badania w tym pakiecie umożliwiają zaobserwowanie 
pierwszych sygnałów rozwoju nadczynności lub 
niedoczynności tarczycy, monitorowanie zmian w tych 
schorzeniach. W rozpoznawaniu chorób tarczycy istotna
jest relacja pomiędzy wynikami badań FT4 i TSH.

Pakiet zawiera:

• TSH

• FT4

CENA: 35 zł 



Pakiet tarczycowy+ (TSH, FT4, FT3, Anty TPO,
Anty TG)

Opis produktu

• Badania w tym pakiecie umożliwiają zaobserwowanie pierwszych 
sygnałów rozwoju nadczynności lub niedoczynności tarczycy, 
monitorowanie zmian w tych schorzeniach jak również wykrycie 
chorób autoimmunologicznych związanych z tarczycą.

Pakiet zawiera:

• TSH

• FT4

• FT3

• Anty TPO i Anty TG (przeciwciała przeciwtarczycowe badane w celu 
ustalenia chorób tarczycy takich jak choroba Hashimoto czy Graavesa
Basedova)

CENA: 108 zł



Pakiet wątrobowy (próby wątrobowe) 

Opis produktu

• Badania w tym pakiecie odzwierciedlają funkcje wątroby i dróg żółciowych. 
Dodatkowo pakiet zawiera badania informujące o znajdujących się w organizmie 
przeciwciałach przeciwko groźnym wirusowym zapaleniom wątroby lub ich braku.

Pakiet zawiera:

• ALAT

• ASPAT

• ALP (fosfataza alkaiczna)

• Bilirubinę całkowitą

• GGTP

• Anty HBS (przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B)

• Anty HCV (przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C)

CENA: 65 zł



Pakiet trzustkowy

Opis produktu

•Badania w tym pakiecie ukierunkowane są na kontrole 
funkcjonowania lub wykrycia zaburzeń pracy trzustki – organu 
położonego w górnej części jamy brzusznej.  Pakiet skierowany 
jest do osób skarżących się na ostre lub przewlekłe bóle brzuszne.

Pakiet zawiera:

•Amylazę w moczu (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na 
czczo, zaraz po przebudzeniu)

•Amylazę w surowicy

•Glukozę

CENA: 18 zł



Pakiet kostny+

Opis produktu

• Badania w tym pakiecie odzwierciedlają gospodarkę poszczególnych 
minerałów związaną ze stanem kości oraz ukazują ilość enzymu 
produkowanego m.in. w tkance kostnej czy hormonu biorącego udział 
w regulacji poziomu wapnia. Wszystkie te informacje są szczególnie 
pomocne w diagnostyce osteoporozy.

Pakiet zawiera:

• Ca

• Fosfor

• ALP

• Parathormon (hormon wydzielany przez przytarczyce, odgrywa istotną 
rolę w regulacji poziomu wapnia)

CENA: 51 zł



Pakiet sercowy

Opis produktu

• Badania w tym pakiecie umożliwiają ocenę funkcjonowania układu 
krążenia, krzepnięcia oraz zaburzeń gospodarki lipidowej.  Poszczególne 
badania są pomocne w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, 
niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeń rytmu i nadciśnienia.

Pakiet zawiera:

• Fibrynogen

• D-dimer ilościowo (badanie wykrywające nadmierną aktywację układu 
krzepnięcia i fibrynolizy. Dodatni wynik nasuwa podejrzenie toczącej się 
świeżej zakrzepicy)

• Elektrolity (Na,K)

• Lipidogram

• CK - MB - kinaza keratynowa - izoenzym sercowy

CENA: 55 zł 



Pakiet niedokrwistości niedoborowych

Opis produktu

• Utrzymuje się u Ciebie stan złego samopoczucia, osłabienia i apatii, pomimo tego, 
że prawidłowo się odżywiasz i prowadzisz zdrowy tryb życia.

Pakiet zawiera:

• Morfologia z automatycznym rozmazem

• Retikulocyty

• Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

• Żelazo

• Ferrytyna

• Transferyna

• Witamina B12

• Białko C-reaktywne (CRP)

• kwas foliowy

• TSH

CENA: 115 zł



Dolegliwości brzuszne

Opis produktu

• Jeżeli dokuczają Ci ostre bóle w okolicy jamy brzusznej, nudności, biegunki i 
wymioty, komplet poniższych badań laboratoryjnych pomoże Ci 
zdiagnozować przyczynę dolegliwości.

Pakiet zawiera:

• CRP

• morfologia z automatycznym rozmazem

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

• ALAT

• ASPAT

• GGTP

• bilirubina całkowita

• kreatynina

• badanie kału na pasożyty

CENA: 54 zł


