CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH 2018
w Laboratorium Analityczno - Diagnostycznym w Ośrodku Uzdrowiskowym „Biawena”
Morfologia krwi (RBC, WBC, PLT, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW,
9,00 zł
Limfocyty %, Monocyty %, Granulocyty %)
Morfologia krwi z rozmazem
mikroskopowym

Test na obecność antygenu Helicobacter
20,00 zł
Pylori w kale
ALP (fosfataza alkaliczna)

12,00 zł

Magnez

10,00 zł
8,00 zł

7,00 zł

Wapń całkowity

Odczyn Biernackiego

5,00 zł

Żelazo w surowicy

10,00 zł

Glukoza we krwi

7,00 zł

TIBC

15,00 zł

Kreatynina

8,00 zł

Kwas Moczowy

8,00 zł

Cholesterol całkowity

8,00 zł

Badanie ogólne moczu

8,00 zł

Białko całkowite

8,00 zł

Test RF Latex (test jakościowy)

8,00 zł

Test Waaler Rose (test jakościowy)

8,00 zł

Profil dobowy glukozy

20,00 zł

10,00 zł

Wykrywanie antygenu HBsAg

20,00 zł

Trójglicerydy

10,00 zł

Wykrywanie przeciwciał anty-HCV

20,00 zł

Lipidogram (Cholesterol całkowity, HDL,
LDL, Trójglicerydy)

24,00 zł

CK-MB

15,00 zł

Wskaźnik protrombinowy, INR

Badanie kału na pasożyty

15,00 zł

10,00 zł

Odczyn WR

12,00 zł

20,00 zł

Wskaźnik wyrównania cukrzycy HbA1c

26,00 zł

Cholesterol HDL

Krzywa cukrowa – test tolerancji
glukozy (50g, 75g)

Fosfor

Glukoza w moczu

6,00 zł

Mocznik

8,00 zł

Elektrolity (Na, K, Ca zjon.)

16,00 zł

Amylaza

10,00 zł

CK (kinaza kreatynowa)

12,00 zł

Bilirubina

10,00 zł

GOT (ASPAT)

7,50 zł

GPT (ALAT)

7,50 zł

GGTP
Pleocytoza
Test na obecność przeciwciał
anty - Helicobacter Pylori we krwi
(test jakościowy)

10,00 zł
8,00 zł

LDL odczynnikowy

16,00 zł

Test na krew utajoną w kale

15,00 zł

Troponina (test jakościowy)

22,00 zł

ASO

16,00 zł

CRP

18,00 zł

Test immunochromatograficzny
do wykrywania antygenów
Gardia Lamblia w kale

25,00 zł

APTT

10,00 zł

Test na nietolerancję pokarmową
Albumina

20,00 zł

8,00 zł

380,00 zł
8,00 zł

Oszczędzaj do 20%
Skorzystaj z badań w pakiecie!
Pakiet

Rodzaj badań

Cena

Podstawowy:
(zalecany do wykonania raz w roku)
Ocenia ogólny stan organizmu i funkcjonowanie
głównych narządów (nerek, wątroby, trzustki).
Pozwala skontrolować stan gospodarki lipidowej,
węglowodanowej i wodno- elektrolitowej.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym
sygnałem rozwoju wielu chorób np.: anemii,
cukrzycy, miażdżycy, oraz mogą być wskaźnikiem
toczącego się procesu zapalnego, chorób krążenia
czy infekcji.

Cukrzycowy podstawowy:
monitorowanie przebiegu leczenia
cukrzycy

mocz, morfologia, OB, glukoza, lipidogram
86,00 zł
(cholesterol całkowity, HDL, LDL,
101,00
zł
trójglicerydy), GOT, GPT, amylaza,
kreatynina, elektrolity (sód, potas, wapń
zjonizowany)

dobowy profil glikemii, badanie kreatyniny
w surowicy i badanie moczu
(dla pacjentów Ośrodków Beskid i Biawena)

30,00 zł
35,00 zł

TSH, FT4, FT3, anty- TPO

80,00 zł
89,00 zł

ocenia funkcjonowanie wątroby oraz diagnozuje
ewentualne zakażenie wirusem WZW typu B lub C

GOT, GPT, bilirubina, ALP, GGTP,
antygen HbsAg, p/ciała HCV

75,00 zł
85,00 zł

Wątrobowy skrócony:
ocenia funkcjonowanie wątroby

GOT, GPT, bilirubina, ALP, GGTP

40,00 zł
45,00 zł

mocz, kreatynina, mocznik, kw. moczowy,
elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany)

40,00 zł
47,00 zł

lipidogram (cholesterol, trójglicerydy,
HDL, LDL), kw. moczowy, glukoza

33,00 zł
39,00 zł

Funkcji tarczycy:
pozwala na identyfikację przyczyn zaburzeń
w funkcjonowaniu tarczycy (nadczynność,
niedoczynność, choroby autoimmunologiczne)

Wątrobowy rozszerzony:

Nerkowy:
ocenia pracę nerek

Ryzyka miażdżycy:
ocenia potencjalne zagrożenie wystąpienia
chorób układu krążenia. Oznaczenie poziomu
lipidów pozwala monitorować przebieg leczenia.

Pakiet

Rodzaj badań

Cena

Cukrzycowy:
pozwala na rozpoznanie i monitorowanie
przebiegu leczenia cukrzycy. Przydatny w ocenie
ryzyka powikłań związanych z tą chorobą.

glukoza, lipidogram (cholesterol,
cholesterol HDL, LDL, trójglicerydy),
mocz, kreatynina, HbA1c - wskaźnik
wyrównania cukrzycy

63,00 zł
72,00 zł

OB, CRP, ASO, kw. moczowy, czynnik RF,
odczyn Waaler-Rose, ALP

65,00 zł
73,00 zł

żelazo, magnez, fosfor, elektrolity (sód,
potas, wapń zjonizowany), wapń całkowity

42,00 zł
50,00 zł

Reumatologiczny:
pozwala ustalić przyczyny bólów stawów
i kości, które mogą być objawami chorób
reumatycznych, zaburzeń gospodarki mineralnej
oraz infekcji bakteryjnej.

Gospodarki mineralnej:
ocenia stan gospodarki mineralnej.

Przegląd stanu zdrowia dla kobiet:
Specjalnie skomponowany zestaw badań
niezbędnych do kontroli stanu zdrowia kobiet.
Pozwala ocenić funkcjonowanie różnych
narządów oraz wczesne wykrycie chorób
układu krążenia, anemii, cukrzycy, miażdżycy,
chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych. Nieprawidłowe stężenia markerów
nowotworowych (CEA, CA125, CA15-3 )
są dla lekarza podstawą wdrożenia bardziej
szczegółowej diagnostyki.

Przegląd stanu zdrowia dla mężczyzn:
Pozwala na precyzyjny przegląd i kompleksową
ocenę stanu zdrowia. Pakiet zawiera badania
istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których
zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych. Daje możliwość sprawdzenia potencjalnych zmian związanych z przerostem
prostaty oraz funkcjonowaniem tarczycy.
Pomaga zdiagnozować przyczyny ogólnego
osłabienia i złego samopoczucia.

mocz, morfologia, OB, glukoza, lipidogram
(cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglice- 202,00 zł
rydy), GOT, GPT, amylaza, kreatynina,
261,00 zł
elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany),
magnez, TSH, estradiol, CA-125, CA15-3, CEA,
kwas moczowy

mocz, morfologia, OB, glukoza, lipidogram
(cholesterol całkowity, HDL, LDL,
trójglicerydy), GOT, GPT, amylaza,
kreatynina, elektrolity (sód, potas, wapń
zjonizowany), magnez, TSH, testosteron,
antygen PSA, CEA, kwas moczowy

173,00 zł
217,00 zł

Badania immunologiczne
MARKERY NOWOTWOROWE:
CEA - uniwersalny marker przerzutów nowotworowych - 29,00 zł
Podwyższone stężenie tej glikoproteiny stwierdza się w przypadku znacznej ilości nowotworów
m. in. raka żołądka, trzustki, jajnika, sutka, płuc, nowotworów narządu rodnego,
pęcherza moczowego, stercza.
CA 125 - 36,00 zł
Marker nowotworowy związany m. in. z rakiem jajnika.
CA 15-3 - 36,00 zł
Marker nowotworowy związany m. in. z rakiem piersi.
PSA (antygen specyficzny dla prostaty) - 27,00 zł
Podstawowe badanie laboratoryjne pozwalające na ocenę ryzyka wystąpienia przerostu
lub nowotworu prostaty (gruczołu krokowego).
HORMONY
Testosteron - 27,00 zł
Testosteron to najważniejszy spośród męskich hormonów płciowych (androgenów).
Hormon odpowiedzialny jest przede wszystkim za libido, za stan fizyczny i psychiczny w szczególności za witalność i energię do życia.
Estradiol - 26,00 zł
Wykorzystywany do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet
w okresie menopauzy. Podwyższone wartości występują w ciąży, przedwczesnej dojrzałości
płciowej i nowotworach jajnika.
TSH - 17,00 zł
Hormon tyreotropowy - jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją
do produkcji hormonów tarczycowych. Jest podstawowym i najczulszym markerem oceny
czynności tarczycy.
FT4 (tyroksyna) - 20,00 zł
FT3 - 20,00 zł
Hormony produkowane przez tarczycę, odpowiadają za nadczynność lub niedoczynność tarczycy.
Inne
Anty TPO - 32,00 zł
Najczęściej występujące przeciwciała w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym
Witamina D metabolit 25 (OH) - 50,00 zł
Test Borelioza IgG, IgM (test jakościowy) - 38,00 zł
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