
Nazwa badania Materiał
Czas oczekiwania                       
średni w dniach

Mocz - badanie ogólne z osadem mocz ten sam dzień
OB krew ten sam dzień
Morfologia krwi krew ten sam dzień
Rozmaz krwi manualny krew ten sam dzień
INR (Czas protrombinowy, PT) krew ten sam dzień
Czas trombinowy krew
APTT krew ten sam dzień
Fibrynogen krew ten sam dzień
D-dimery ilościowo krew ten sam dzień
Glukoza krew ten sam dzień
Próba obciążeniowa glukozą (50 g lub 75g, 3 pobrania + napój z glukozą) krew ten sam dzień
Sód (Na) krew ten sam dzień
Potas (K) krew ten sam dzień
Lipidogram (Cholesterol, HDL, LDL, Trójglicerydy) krew ten sam dzień
Cholesterol całkowity krew ten sam dzień
Cholesterol HDL krew ten sam dzień
Cholesterol LDL met. bezpośrednią krew ten sam dzień
Triglicerydy krew ten sam dzień
ALT krew ten sam dzień
AST krew ten sam dzień
Fosfataza zasadowa krew ten sam dzień
Bilirubina całkowita krew ten sam dzień
Bilirubina związana krew ten sam dzień
GGTP krew ten sam dzień
Cholinoesteraza krew
Dehydrogenaza mleczanowa krew ten sam dzień
Amoniak krew
Lipaza krew
Amylaza krew ten sam dzień
Mocznik krew ten sam dzień
Kreatynina krew ten sam dzień
Klirens kreatyniny krew ten sam dzień
Cystatyna C krew
Kwas moczowy krew ten sam dzień
Białko całkowite krew ten sam dzień
Albumina krew ten sam dzień
Proteinogram krew do 5
Żelazo krew ten sam dzień
Próba obciążeniowa żelazem (5 pobrań + preparat żelaza) krew ten sam dzień
Ferrytyna krew do 5
Wapń całkowity krew ten sam dzień
Chlorki krew ten sam dzień
Fosfor nieorganiczny krew ten sam dzień
Magnez krew ten sam dzień
Test ciążowy mocz ten sam dzień

Kał badanie ogólne kał ten sam dzień
Kał resztki pokarmowe kał
Kał pasożyty kał 1
Owsiki szkiełko 1
Kał Giardia lamblia kał do 5
Kał krew utajona kał 1
Kał Posiew na Salmonella (3x)  kał
Kał Rotawirusy i Adenowirusy kał do 3
Toksyny A i B Clostridium difficile z kału kał
Elastaza w kale kał
Helicobacter pylorii antygen w kale kał

CRP, ilościowo krew 1
CRP szybki test krew 1
Prokalcytonina, ilościowo krew
ASO, ilościowo krew
Czynnik reumatoidalny (RF), ilościowo krew
Odczyn Waalera-Rosego krew
anty-CCP krew
alfa 1, kwaśna glikoproteina ( orozomukoid ) krew
Haptoglobina krew
SLE, półilościowo krew
Krążący antykoagulant tocznia LA krew
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Troponina I krew ten sam dzień
CK krew ten sam dzień
CK-MB krew ten sam dzień
BNP krew
Homocysteina krew
CRP ultraczułe krew
Lipoproteina a - Lp(a) krew
Lipoproteina x - Lp(x) krew
Apolipoproteina A1 (APO A1) krew
Apolipoproteina B (APO B) krew
INR (Czas protrombinowy, PT) krew

Morfologia krwi krew 1
Rozmaz krwi manualny krew 1
Retikulocyty krew 1
Eozynofilia krew 1
OB / ESR krew 1

Grupa krwi krew 1
P/c. odpornościowe krew 1
Bezpośredni test antyglobulinowy krew 1

TSH krew 1
FT4 krew 1
FT3 krew 1
T4 krew do 7
T3 krew do 7
anty-TPO krew do 5
anty-TG krew do 5
P/c. p. receptorom TSH krew
Tyreoglobulina krew
Kalcytonina krew

FSH krew
LH krew
Estradiol krew
Progesteron krew
Prolaktyna krew
Beta-HCG (total) krew
HCG wolna podjednostka beta krew
Estriol wolny krew
Estron E1 krew
DHEA S04, siarczan dehydroepiandrosteronu krew
DHEA, dehydroepiandrosteron krew
Androstendion krew
Testosteron krew
Testosteron wolny krew
Dihydotestosteron krew
SHBG krew
17-hydroksyprogesteron krew
Kariotyp, badanie cytogenetyczne krew
Inhibina B krew
AMH (Anti-Müllerian hormon) krew
Test ciążowy mocz

Ferrytyna krew
Transferyna krew
Witamina B12 krew do 5
Kwas foliowy krew do 5
Erytropoetyna krew
TIBC krew
UIBC krew
Syderoblasty krew
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR krew
Żelazo krew ten sam dzień

Glukoza krew ten sam dzień
Hemoglobina glikowana krew do 5
Insulina krew
C-peptyd krew
P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty-GAD) krew
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) krew
Glukagon krew

Parathormon krew

Kalcytonina krew

Osteokalcyna krew
Fosfataza kwaśna krew
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny krew
C-telopeptyd kolagenu typu I krew
Pyrylinks D w moczu krew
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 krew
Witamina D3 metabolit 25(OH) krew
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w moczu krew
Białko wiążace Witaminę D (VDBP) w surowicy krew

SEROLOGIA

TARCZYCA

NIEDOKRWISTOŚĆ

CUKRZYCA

KOŚCI

UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

UKŁAD ROZRODCZY
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ACTH krew
Kortyzol krew
Kortyzol w DZM DZM
17-hydroksykortykosteroidy w DZM DZM
17-ketosterydy w DZM DZM
Adrenalina w moczu DZM
Adrenalina w osoczu krew
Noradrenalina w moczu DZM
Noradrenalina w osoczu krew
Aldosteron krew
Aldosteron w DZM DZM
Angiotensyna krew
Aktywność reninowa osocza krew
Enzym konwertujący angiotensynę krew
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM DZM
Metoksykatecholaminy w DZM DZM
Metanefryna w moczu DZM
Metanefryna w osoczu krew
Normetanefryna w moczu DZM
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) DZM
Kwas homowanilinowy DZM
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) DZM
Kwasy zółciowe krew
Hormon wzrostu krew
IGF-1 krew
Gastryna krew
Glukagon krew
Karnityna krew
Leptyna krew
Prealbumina krew
Profil steroidowy mocz
Renina krew
Serotonina w DZM DZM, zakwaszony
Serotonina w surowicy krew
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) krew
Witamina A (retinol) krew
Witamina B1 (tiamina) krew
Witamina E krew
Wazopresyna (ADH, Hormon antydiuretyczny) krew
Wolne kwasy tłuszczowe krew
Porfiryny ilościową DZM
Porfiryny w erytrocytach krew
Porfobilinogen mocz
Test ciążowy mocz

PSA całkowity krew
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) krew
Fosfataza kwaśna sterczowa krew
Fosfataza alkaliczna granulocytów FAG krew
CEA krew
AFP krew
CA 125 krew
CA 15-3 krew
CA 19-9 krew
CA 50 krew
TPS krew
SCC Ag krew
Cyfra 21-1 krew
CA 72-4 krew
Beta-2-mikroglobulina krew
Chromogranina A krew

BRCA 1 met. PCR
MATRIX/wymaz z 

policzka
S100 krew
NSE krew

INR (Czas protrombinowy, PT) krew ten sam dzień
APTT krew ten sam dzień
Czas trombinowy krew
D-dimery ilościowo krew ten sam dzień
Antytrombina III, aktywność krew
Białko C, aktywność krew
Białko S wolne krew
Czynnik V Leiden ( met.PCR) krew
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) krew
Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) krew
Czynnik von Willebranda krew
Antykoagulant toczniowy krew
Plazminogen krew

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA krew
IgG krew
IgM krew
IgA krew
Dopełniacz, składowa C-3c krew
Dopełniacz, składowa C-4 krew
HLA-B27 krew
Alfa-1-antytrypsyna krew
Ceruloplazmina krew
C1 inhibitor, stężenie krew
Łańcuchy lekkie kappa krew
Łańcuchy lekkie kappa w moczu mocz
Łańcuchy lekkie lambda krew
Łańcuchy lekkie lambda w moczu mocz
Białko Bence-Jonesa w moczu mocz
Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) krew
Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu mocz
Proteinogram białek moczu mocz

ONKOLOGIA

IMMUNOLOGIA

ENDOKRYNOLOGIA I METABOLIZM

KRZEPNIĘCIE
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Białko w DZM DZM
Glukoza w DZM DZM
Wapń w DZM DZM
Fosfor w DZM DZM
Magnez w DZM DZM
Mocznik w DZM DZM
Kreatynina w DZM DZM
Kwas moczowy w DZM DZM
Sód i potas w DZM DZM
Chlorki w DZM DZM
Białko w moczu mocz
Wapń w moczu mocz
Fosfor w moczu mocz
Magnez w moczu mocz
Mocznik w moczu mocz
Kreatynina w moczu mocz
Kwas moczowy w moczu mocz
Sód i potas w moczu mocz
Chlorki w moczu mocz
Amylaza w moczu mocz
Mikroalbuminuria DZM/mocz
Liczba Addisa mocz
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu mocz
Uroporfiryny w moczu mocz
Koproporfiryny w moczy mocz
Legionella pneumophila – antygen w moczu mocz
Proteinogram białek moczu mocz

Cystatyna C krew
Mikroalbuminuria DZM/mocz
Cytryniany w DZM DZM
Cytryniany w surowicy krew
Mocznik krew ten sam dzień
Kreatynina krew ten sam dzień
Kwas moczowy krew ten sam dzień
Szczawiany w moczu / DZM mocz/DZM
Kamień moczowy, analiza składu kamienie moczowe

Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, badanie DNA metodą PCR wymaz do 7

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, badanie DNA metodą PCR wymaz do 7

HBs antygen krew
HBs przeciwciała krew ten sam dzień
HBe antygen krew
HBe przeciwciała krew
HBc przeciwciała całkowite krew
HBc przeciwciała IgM krew
HBV met. PCR, ilościowo krew
HBV met. PCR, jakościowo krew
HBs antygen, test potwierdzenia krew
HCV przeciwciała krew
HCV met. PCR, ilościowo krew
HCV met. PCR, jakościowo krew
HAV przeciwciała całkowite krew
HAV przeciwciała IgM krew
HIV Ag/Ab (Combo) krew 1
Kiła VDRL / WR krew
Kiła VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS,FTA,TPHA ) krew
Toksoplazmoza IgG krew do 7
Toksoplazmoza IgM krew do 7
Toksoplazmoza IgA krew
Toksoplazmoza IgG awidność krew
Różyczka (Rubella virus) IgG krew
Różyczka (Rubella virus) IgM krew
CMV (Cytomegalovirus) IgG krew
CMV (Cytomegalovirus) IgM krew
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność krew
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo krew
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo krew
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo krew
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo krew
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo krew
EBV (Epstein-Barr virus) IgG krew
EBV (Epstein-Barr virus) IgM krew
Mononukleoza zakaźna, jakościowo krew
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo krew
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo krew
Mycoplasma pneumoniae IgG krew
Mycoplasma pneumoniae IgM krew
Chlamydia pneumoniae IgG krew
Chlamydia pneumoniae IgM krew
Chlamydia pneumoniae IgA krew
Chlamydia pneumoniae antygen met.IIF krew
Chlamydia trachomatis IgG krew
Chlamydia trachomatis IgM krew
Chlamydia trachomatis IgA krew
Chlamydia trachomatis antygen met. IIF krew
Helicobacter pylori IgG krew
Helicobacter pylori IgA krew
Helicobacter pylori w kale kał
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG krew
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM krew
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA krew

Krztusiec (Bordetella pertusis) DNA
wymaz z nosa z 

głebokiego pobrania 
Pneumocytoza ( IgG, IgM- łącznie ) krew
Pneumocistis carini wymaz wymaz

NERKI

INFEKCJE

BADANIA Z MOCZU
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Grypa typ A IgG krew
Grypa typ A IgM krew
Grypa typ B IgG krew
Grypa typ B IgM krew
Grypa typ A i B antygeny wymaz
Grypa typ AH1N1 met.Real-Time PCR-jakościowo wymaz
Paragrypa p-ciała IgG+IgM krew
Odra (Morbilli virus) IgG krew
Odra (Morbilli virus) IgM krew
Ospa (Varicella zoster virus) IgG krew
Ospa (Varicella zoster virus) IgM krew
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG krew
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM krew
Borelioza IgG krew
Borelioza IgM krew
Borelioza IgG met. western-blot (test potwierdzenia) krew
Borelioza IgM met. western-blot (test potwierdzenia) krew
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo krew
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) kleszcz
Bruceloza IgG krew
Bruceloza IgM krew
Bruceloza IgA krew
Legionella pneumophila p/ciała IgA, IgM, IgG krew
Legionella pneumophila test genetyczny plwocina
Legionella pneumophila antygen w moczu mocz
Listerioza, jakościowo krew
Yersinia p/ciała IgA krew
Yersinia p/ciała IgG krew
Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) krew
Parwowirus B19 p-ciała IgG+IgM krew
Toksokara canis p-ciała krew
Ameba p/ciała krew
Aspergillus p-ciała krew
Adenowirusy p-ciała w surowicy krew
Bąblowica p/ciała krew
Błonica p/ciała krew
Campylobacter jejuni p/ciała krew
Coxackie wirus p/ciała krew
Cryptococcus neoformans antygen krew
ECHO wirus p/ciała krew
Jad kiełbasiany krew
Kleszczowe zap.opon mózgowych p-ciała IgG+IgM krew
Kociego pazura choroba p/ciała IgG krew
Wągrzyca krew
Włośnica p/ciała IgG krew

Kiła krew
Kiła testy potwierdzające krew
Rzeżączka, posiew z wymazu z cewki wymaz
HIV Ag/Ab (Combo) krew
HIV test potwierdzający krew
Chlamydia trachomatis metodą IIF wymaz
Chlamydia trachomatis metodą PCR wymaz

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, badanie DNA metodą PCR wymaz

Cyklosporyna krew
Lit, ilościowo krew
Karbamazepina, ilościowo krew
Kwas walproinowy, ilościowo krew
Fenytoina, ilościowo krew
Fenobarbital, ilościowo krew
Digoksyna, ilościowo krew
Paracetamol, ilościowo krew
Rapamycyna krew
Salicylany, ilościowo surowica/mocz
Teofilina, ilościowo krew
Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo krew
Tacrolismus / Prograf krew

Amfetamina w moczu, jakościowo mocz
Ecstasy w moczu, jakościowo mocz
Heroina w moczu, jakościowo mocz
Kokaina w moczu, jakościowo mocz
Kanabinoidy / Marihuana w moczu, jakościowo mocz
Opiaty w moczu, jakościowo mocz
Metadon krew
Panel narkotykowy mocz

Bar w moczu mocz
Bar w surowica krew
Beryl krew
Brom w surowicy krew
Chrom w moczu mocz
Chrom we krwi krew
Cynk w moczu mocz
Cynk w nasieniu nasienie
Cynk w surowicy krew
Cynkoporfiryny w erytrocytach krew
Fluor w moczu mocz
Fluor w surowicy krew
Glin / Aluminium w moczu mocz
Glin / Aluminium we krwi krew
Kadm w moczu mocz
Kadm we krwi krew

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

LEKI

METALE I NIEMETALE

NARKOTYKI
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Kobalt w moczu mocz
Kobalt we krwi krew
Mangan w moczu mocz
Mangan we krwi krew
Miedź w surowicy krew
Miedź w moczu mocz
Nikiel w moczu mocz
Nikiel we krwi krew
Ołów we krwi krew
Ołów we moczu DZM
Rtęć w moczu mocz
Rtęć we krwi krew
Selen w moczu mocz
Selen we krwi krew
Złoto krew

Fenol (metabolity benzenu) mocz
Glikol krew
Glikol w moczu ilościowo mocz
Kwas trichlorooctowy ilościowo mocz
Etanol ilościowo krew
Methemoglobina ilościowo krew
Cynkoporfiryny w erytrocytach krew
Mioglobina krew

Choroby tkanki łącznej krok 1 test przesiewowy (ANA screen) krew
Choroby tkanki łącznej krok 2 (przeciwciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne, dsDNA, nRNP, Sm, SS-
A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza I, PCNA, ACA, 
mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne)

krew

Choroby tkanki łącznej krok 3 (liczne autoprzeciwciała p/jądrowe) krew

Panel autoprzeciwciał w kierunku zapalenia mięśni (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo1, pl-7, pl-12, Pl-12) krew

Panel przeciwcał neuroimmunologicznych (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. 
mielinie)

krew

Przeciwciała p/dwuniciowemu DNA( dsDNA) krew
Przeciwciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) krew
Przeciwciała antyhistonowe AHA krew
Przeciwciała p/nukleosomom (ANuA) krew
Przeciwciała CANCA (PR-3) krew
Przeciwciała pANCA (MPO) krew
Przeciwciała pANCA + cANCA krew
P-ciała przeciw aktynie krew
Przeciwciała p/mitochondrialne krew
Przeciwciała p/mitochondrialne (AMA) typ M2 krew
Przeciwciała p/mitochondrialne AMA podklasy M2+M4+M9 krew
Przeciwciała p/mięśniom gładkim (ASMA) krew
Przeciwciała p/mikrosomom (LKM, autoimmunologiczne zap.wątroby) krew
Przeciwciała p/nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA, kanalikom żółciowym) krew
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting krew
Przeciwciała p/endomysium (EmA) IgA krew
Przeciwciała p/endomysium (EmA) IgG krew
Przeciwciała p/gliadynie (AGA) IgA krew
Przeciwciała p/gliadynie (AGA) IgG krew
Przeciwciała p/endomysium IgA+IgG i gliadynie IgA+IgG krew
Przeciwciała p/retikulinie (ARA) krew
P-ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA krew
P-ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG krew
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA krew
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA krew
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM+IgG+IgM krew
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA krew
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA krew
P/c. p. beta2-glikoproteinie I IgG i IgM krew
Przeciwciała p/protrombinie IgG i IgM krew
Przeciwciała p/fosfatydyloserynie IgG i IgM krew
Przeciwciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM krew
Antykoagulant toczniowy krew
P/c. p. antygenom jajnika krew
P/c. p. antygenom łożyska krew
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF krew
P/c. p. plemnikom met. IIF krew
Przeciwciała p/receptorom acetylocholiny (anty-AChR) krew
Przeciwciała p/mięśniom poprzecznie prążkowanym krew
Przeciwciała p/mięśniowu sercowemu (p/sercowe) krew

Przeciwciała p/mięśniom poprzecznie prążkowanym i p/mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) krew

Przeciwciała p/komórkom okładzinowym żołądka (APCA) krew
Przeciwciała p/czynnikowi Castle'a krew
Przeciwciała p/błonie pęcherzyków płucnych (zespoł Goodpasture'a) krew
Przeciwciała p/błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) krew
P-ciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych krew
Przeciwciała anty-GBM +  p/błonie pęcherzyków płucnych (zespoł Goodpasture'a) krew
Przeciwciała p/sercowe krew
P-ciała przeciw nabłonkowi jelita grubego krew
P-ciała przeciw wyspom trzustkowym krew
P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym 
jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa)

krew

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF krew
Przeciwciała p/korze nadnerczy krew
P/c. p. kreatynie (AKA ) met. IIF krew
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF krew
P-ciała przeciw komórkom szpiczaka krew
P-ciała przeciw komórkom ślinianek krew
P-ciała przeciw insulinowe IA2 krew
P-ciała przeciw centromerom krew
P-ciała JO-1 krew
P-ciała SS-A/RO krew

TOKSYKOLOGIA

AUTOIMMUNOLOGIA
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IgE całkowite krew 5
Eozynofilia bezwzględna (manualnie) krew 1

Alergia - panel alergenów mieszany (przeciwciała specyficzne przeciw 20 alergenom) krew 7
Alergia - panel alergenów pokarmowy (przeciwciała specyficzne przeciw 20 alergenom) krew 7
Alergia - panel alergenów oddechowy (przeciwciała specyficzne przeciw 20 alergenom) krew 7

Mieszanka traw wczesnych krew
Mieszanka drzew krew
Mieszanka chwastów krew
Mieszanka pleśni krew
Mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza krew
Mieszanka pierza krew
Mieszanka naskórków krew
Mieszanka traw późnych krew
Mieszanka żywności (dziecięca) krew

Dermatophagoides pteronyssinus krew
Dermatophagoides farinae krew
Acarus siro krew
Lepidoglyphus destructor krew
Tyrophagus putescientiae krew

Odchody gołębia krew
Mieszanka kurzu domowego krew
Karaluch - prusak krew
Sierść kota krew
Sierść psa krew
Sierść konia krew
Pióra kanarka krew
Pierze (pióra gęsi) krew
Pióra papużki falistej krew
Pióra kaczki krew
Naskórek chomika krew
Naskórek królika krew
Naskórek owcy krew
Naskórek krowy krew
Siersć świnki morskiej krew
Łupież psa krew

Kupkówka pospolita krew
Kostrzewa łąkowa krew
Tymotka łąkowa krew
Tymotka wonna krew
Życica trwała krew
Żyto (pyłki) krew
Pszenica krew
Wiechlina łąkowa krew

Brzoza krew
Leszczyna krew
Olcha krew
Topola krew
Wierzba krew
Sosna krew
Klon krew

Babka lancetowata krew
Bylica pospolita krew
Komosa biała krew

Alternaria tenuis krew
Aspergillus fumigatus krew
Candida albicans krew
Cladosporium herbarum krew
Mucor racemosus krew
Penicillium notatum krew

Białko jajka krew
Jajko całe krew
Żółtko jajka krew
Alfa laktoalbumina krew
Beta laktoglobulina krew
Kazeina krew
Mleko krowie krew
Ser cheddar krew

Gluten (gliadyna) krew
Gryka krew
Jęczmień krew
Kukurydza krew
Owies krew
Pszenica krew
Ryż krew
Soja krew
Żyto krew

Baranina krew
Indyk krew
Kurczak krew
Wieprzowina krew
Wołowina krew
Dorsz krew
Tuńczyk krew
Krab krew
Krewetka krew
Małż jadalny krew
Karp krew

ALERGENY - MIĘSO, RYBY I OWOCE MORZA

ALERGENY - PLEŚNIE

ALERGENY - CHWASTY

PANELE ALERGENÓW

ALERGENY - KURZ I ROZTOCZA

PANELE ALERGENÓW DUŻE (20-ALERGENÓW)

ALERGENY - TRAWY I ZBOŻA

ALERGENY - DRZEWA

ALERGENY - SIERŚĆ I PIERZE

ALERGENY - PIECZYWO I MĄKA

ALERGENY - NABIAŁ

ALERGOLOGIA
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Fasola krew
Groch krew
Marchew krew
Ogórek krew
Pietruszka krew
Pomidor krew
Seler krew
Ziemniak krew
Cebula krew
Koperek krew
Szpinak krew
Burak krew

Banan krew
Gruszka krew
Jabłko krew
Kiwi krew
Pomarańcza krew
Truskawka krew
Śliwka krew
Malina krew
Mandarynka krew
Grapefruit krew
Czereśnia krew

Czekolada krew
Kakao krew
Kawa krew
Drożdże browarnicze krew
Musztarda krew
Koperek krew
Pieprz czarny krew
Orzech leszczyny krew
Orzech włoski krew
Orzech ziemny krew
Orzech kalifornijski krew
Orzech pistacjowy krew
Miód krew
Herbata krew
Cynamon krew

Jad osy krew
Jad pszczoły krew
Jad szerszenia europejskiego krew
Jad komara krew
Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) krew

Tulipan krew
Mak krew
Fikus krew

Bawełna krew
Wełna krew
Latex krew
Amoxycylina krew
Penicylina krew
Glista ludzka krew
Tasiemiec krew

Hemochromatoza met. PCR wymaz z policzka/ MATRIX

Mukowiscydoza met. PCR wymaz z policzka/ MATRIX

Azoospermia met.PCR

Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności 
do miażdżycy met. PCR

wymaz z 
policzka/MATRIX

Alfa-1-antytrypsyna genotyp krew
Alfa-1-antytrypsyna krew

Mocz posiew (bakteriologia) mocz 1 do 4
Antybiogram do posiewu moczu - do 2
Antybiogram  - do 2
Wymaz z gardła (bakteriologia) wymaz 2 do 4
Wymaz z migdałków (bakteriologia) wymaz 2 do 4
Wymaz z jamy ustnej (bakteriologia) wymaz 2 do 4
Wymaz z ucha (bakteriologia) wymaz 2 do 4
Wymaz z nosa (bakteriologia) wymaz 2 do 4
Plwocina posiew (bakteriologia) plwocina
Wymaz z języka (bakteriologia) wymaz
Wymaz z ujścia cewki moczowej (bakteriologia) wymaz
Wymaz z dziąseł (bakteriologia) wymaz
Wymaz z okolic odbytu (bakteriologia) wymaz
Inny materiał posiew beztlenowy (bakteriologia) wymaz
Wymaz z worka spojówkowego (bakteriologia) wymaz
Wymaz z warg sromowych (bakteriologia) wymaz
Wymaz z cewki moczowej (bakteriologia) wymaz
Wymaz spod napletka (bakteriologia) wymaz
Nasienie posiew (bakteriologia) nasienie
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (Rzeżączka) wymaz 2 do 4
Krew posiew tlenowy (bakteriologia) krew
Krew posiew beztlenowy (bakteriologia) krew
Wymaz z prącia (bakteriologia) wymaz
Wymaz z rany (bakteriologia) wymaz
Wymaz z czyraków (bakteriologia) wymaz
Wymaz z owrzodzenia (bakteriologia) wymaz

ALERGENY- TKANINY, LEKI, PASOŻYTY

ALERGENY - KWIATY I ROŚLINY OZDOBNE

ALERGENY - WARZYWA

ALERGENY - OWADY

ALERGENY - ORZECHY, PRZYPRAWY I INNE POKARMY

MIKROBIOLOGIA

CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE

BAKTERIOLOGIA

ALERGENY - OWOCE
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Wymaz ze zmian skórnych trądzikowych (bakteriologia) wymaz 7 do 10
Ropa posiew (bakteriologia) ropa
Ropa posiew beztlenowy (bakteriologia) -
Płyn z jamy brzusznej posiew (bakteriologia) płyn
Płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bakteriologia) płyn
Wydzielina z piersi (bakteriologia) płyn
Kał posiew ogólny (bakteriologia) Kał
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bakteriologia) 1 posiew Kał
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli wymaz
Posiew kału w kierunku pałeczek Yersinia kał
Posiew kału w kierunku Campylobacter kał
Pneumocystis carinii wymaz wymaz
Wymaz z cewki w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp wymaz
Wymaz z odbytnicy w kierunku Streptococcus agalactiae wymaz

Gruźlica - preparat w kierunku prątków
materiał z miejsca 

zakażenia

Gruźlica - posiew metodą konwencjonalną
materiał z miejsca 

zakażenia

Gruźlica - posiew metodą automatyczną
materiał z miejsca 

zakażenia
Gruźlica - badanie Quantiferon krew

Gruźlica - wykrywanie M. tuberculosis complex metodą genetyczną
materiał z miejsca 

zakażenia

Mykogram  - 
Kał posiew mykologiczny kał
Krew posiew mykologiczny krew
Mocz posiew mykologiczny mocz
Nasienie posiew mykologiczny nasienie
Plwocina posiew mykologiczny plwocina
Ropa posiew mykologiczny ropa
Wymaz z czyraków mykologiczny wymaz
Wymaz z cewki moczowej mykologiczny wymaz
Wymaz z dziąseł mykologiczny wymaz
Wymaz z gardła mykologiczny wymaz
Wymaz z jamy ustnej mykologiczny wymaz
Wymaz z języka mykologiczny wymaz
Wymaz z krtani mykologiczny wymaz
Wymaz z migdałków mykologiczny wymaz
Wymaz z nosa mykologiczny wymaz
Wymaz z nosogardzieli mykologiczny wymaz
Wymaz z okolicy odbytu mykologiczny wymaz
Wymaz z owrzodzenia mykologiczny nasienie
Wymaz spod napletka mykologiczny wymaz
Wymaz z prącia mykologiczny wymaz
Wymaz z rany mykologiczny wymaz
Wymaz z ucha mykologiczny wymaz
Wymaz z worka spojówkowego oka mykologiczny wymaz
Wymaz z wrag sromowych mykologiczny wymaz
Wymaz ze zmiany skórnej mykologiczny wymaz

Paznokcie rąk badanie mykologiczne zeskrobina
Paznokcie stóp badanie mykologiczne zeskrobina
Naskórek dłoni badanie mykologiczne zeskrobina
Naskórek stopy badanie mykologiczne zeskrobina
Skóra gładka badanie mykologiczne zeskrobina
Skóra owłosiona głowy badanie mykologiczne zeskrobina
Zeskrobina z ucha badanie mykologiczne zeskrobina

Płyn z jamy ciała - badanie ogólne płyn
Płyn z jamy ciala - różnicowanie płyn

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i NIE jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
UWAGI

MYKOLOGIA - DROŻDŻAKI

MYKOLOGIA - DERMATOFITY

INNE
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