Załącznik nr 4 do
Regulaminu Organizacyjnego
Centrum Medycznego "Żelazna" sp z o.o.

CENNIK USŁUG

POŁOŻNICTWO
Szew szyjkowy w ciąży /do 2 dni pobytu/

1 500,00 zł

Poród + do 3 dni pobytu

3 500,00 zł

Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu (zarówno ze wskazań medycznych jak i na życzenie pacjentki)

600,00 zł

Cięcie cesarskie /planowe i ze wskazań nagłych/ + do 4 dni pobytu

4 000,00 zł

Leczenie pacjentki w Oddziale Położniczym (odcinek Patologii Ciąży) - I-sza doba

1 500,00 zł

Leczenie pacjentki w Oddziale Położniczym (odcinek Patologii Ciąży) - następne 4 doby

300,00 zł/doba

Leczenie pacjentki w Oddziale Położniczym (odcinek Patologii Ciąży) - od 6 doby pobytu

200,00 zł/doba

Leczenie pacjentki w Oddziale Położniczym - następne doby

250,00 zł/doba

Pobyt pacjentki w oddziale bez wskazań medycznych

150,00 zł/doba

NEONATOLOGIA
Opieka nad noworodkiem - o wadze powyżej 2500 g

1 500,00 zł

Opieka nad noworodkiem - o wadze 2000 - 2500 g

2 000,00 zł

Opieka nad noworodkiem - o wadze 1500 - 2000 g

3 000,00 zł

Opieka nad noworodkiem - o wadze 1000 - 1500 g

3 500,00 zł

Opieka nad noworodkiem - o wadze poniżej 1000 g do 9 dni
Opieka nad noworodkiem - o wadze poniżej 1000 g od 10 dnia
Dodatkowo:

1 200,00 zł/doba
250,00 zł/doba
---

Leczenie noworodka w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

250,00 zł/doba

Intensywna terapia noworodka

500,00 zł/doba

Transfuzja wymienna

5 000,00 zł

DIAGNOSTYKA GINEKOLOGICZNA
Diagnostyka ginekologiczna (m.in. kwalifikacja i przygotowanie do zabiegu operacyjnego - pobyt 1-dniowy)
Sono HSG

1 000,00 zł
650,00 zł

Sono HSG - ocena struktur jamy macicy i drożności jajowodów ze znieczuleniem ogólnym (1 doba pobytu)

1 300,00 zł

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE
Konizacja szyjki macicy

2 000,00 zł

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, pobieranie wycinków, badanie histopatologiczne (1 doba pobytu)

1 500,00 zł

Założenie wkładki (1 doba pobytu, wraz z ceną wkładki, w znieczuleniu ogólnym)

2 000,00 zł

HISTEROSKOPIE
Histeroskopia diagnostyczna (biopsja endometrium, scratching endometrium; pobyt do 2 dni)

2 500,00 zł - 3 000,00 zł

Histeroskopia operacyjna (pobyt do 2 dni)

2 500,00 zł - 4 000,00 zł

OPERACJE GINEKOLOGICZNE
Inne nietypowe operacje nie uwzględnione w cenniku *

4 500,00 zł - 8 000,00 zł

Laparoskopia diagnostyczna (pobyt do 2 dni)

3 500,00 zł - 4 500,00 zł

Laparohisteroskopia

4 500,00 zł - 8 000,00 zł

Laparoskopowa operacja naprawy ubytku w bliźnie po cięciu cesarskim

5 000,00 zł - 8 000,00 zł

Leczenie operacyjne nietrzymania moczu (do 3 dni pobytu)

3 900,00 zł - 4 500,00 zł

Operacje na przydatkach, wyłuszczenie mięśniaków drogą brzuszną lub laparoskopowo (pobyt do 4 dni)

4 500,00 zł - 8 000,00 zł

Szew okrężny na szyjkę macicy (pobyt do 3 dni)

2 500,00 zł

Szew szyjkowy przezbrzuszny zakładany laparoskopowo (pobyt do 4 dni)

6 000,00 zł - 7 000,00 zł

Wycięcie macicy lub trzonu macicy drogą brzuszną, pochwową i laparoskopowo (pobyt do 4 dni)

4 500,00 zł - 8 000,00 zł
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Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina (pobyt do 2 dni)

1 500,00 zł

* w zależności od stopnia zaawansowania choroby, przewidywanego czasu wykorzystania Sali operacyjnej, cena ustalania indywidualnie
podczas konsultacji lekarskiej

ENDOMETRIOZA
Operacje nietypowe, m. in. operacje endometriozy ( pobyt do 5 dni)

4 500,00 zł - 18 000,00 zł*

* w zależności od planowanego rodzaju operacji / stopnia zaawansowania choroby , cena ustalana indywidualnie podczas konsultacji
lekarskiej

PLASTYKA POCHWY I KROCZA
3 500,00 zł

Labioplastyka (pobyt do 3 dni)
Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego (pobyt do 4 dni)

4 700,00 zł - 6 000,00 zł

Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem materiału biomedycznego (pobyt do 4 dni)

4 700,00 zł - 6 000,00 zł

Operacje estetyczne pochwy i krocza

3 500,00 zł - 6 000,00 zł

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych

650,00 zł *

Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych (pakiet 3 zabiegów)

1500,00 zł *

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych

2000,00 zł *

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych (pakiet 3 zabiegów)

2900,00 zł**

* płatność przed zabiegiem

**cena promocyjna; pierwszy zabieg kosztuje 1200,00 zł, każdy następny 850,00 zł

USŁUGI POZOSTAŁE
Dopłata do pobytu w sali rodzinnej lub jednoosobowej o podwyższonym standardzie:
12 h

300,00 zł

24 h

500,00 zł

Indywidualna opieka pielęgnacyjna - 12 h

600,00 zł

Indywidualna opieka pielęgnacyjna w przypadku porodu wielorakiego - 12 h

800,00 zł

Konsultacja lekarska w Izbie Przyjęć

150,00 zł

Konsultacja lekarska w Izbie Przyjęć z podaniem immunoglobuliny GAMMA ANTY-D 50

300,00 zł

Konsultacja lekarska w Izbie Przyjęć z podaniem immunoglobuliny GAMMA ANTY-D 150

400,00 zł

Leczenie zachowawcze pacjentki w Oddziale Ginekologicznym - I-sza doba
Leczenie zachowawcze pacjentki w Oddziale Ginekologicznym - następne doby lub dłuższy pobyt po operacji/zabiegu

1 000,00 zł
300,00 zł/doba

Wykonanie procedury operacyjnej przez wskazanego lekarza (bez ceny operacji)

1 000,00 zł*

Wykonanie procedury zabiegowej przez wskazanego lekarza (bez ceny zabiegu)

500,00 zł*

Wykonanie procedury operacyjnej przez wskazanego lekarza - profesora lub
samodzielnego pracownika naukowego (bez ceny operacji)

1 500,00zł*

Zastosowanie profilaktyki przeciwzrostowej

650,00 zł

Znieczulenie do drobnych zabiegów

600,00 zł

Zwrot kosztów za udział osoby bliskiej wskazanej przez pacjentkę w planowanym cięciu cesarskim

200,00 zł

* procedura operacyjna z udziałem lekarza konsultanta CMŻ

USŁUGI AMBULATORYJNE
Creighton Model Fertility Care System (rozpoznawanie płodności) - I wizyta

200,00 zł

Creighton Model Fertility Care System (rozpoznawanie płodności) - kolejna wizyta

150,00 zł

Konsultacja andrologiczna

200,00 zł - 250,00 zł

Konsultacja dermatologiczna

200,00 zł

Konsultacja dietetyczna - pierwsza wizyta

120,00 zł

Konsultacja dietetyczna - kolejna wizyta

80,00 zł

Konsultacja dietetyczna - Poradnia Endometriozy

120,00 zł

Konsultacja endokrynologiczna dla dorosłych

250,00 zł

Konsultacja fizjoterapeuty - Poradnia Endometriozy
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Jadłospis indywidualny - 10 dni

120,00 zł

Jadłospis indywidualny - 14 dni

180,00 zł

Konsultacja genetyka (dzieci i dorośli)

160,00 zł

Konsultacja ginekologiczna w Przychodni**

160,00 zł - 330,00 zł

Konsultacja ginekologiczna - Poradnia Endometriozy

160,00 zł - 330,00 zł

Konsultacja laktacyjna *

160,00 zł

Konsultacja laktacyjna - bliźnięta*

200,00 zł

*Podcięcie wędzidełka w trakcie konsultacji

dodatkowo 80,00 zł

Konsultacja okulistyczna dla dorosłych

220,00 zł

Konsultacja położnej (wizyta w programie prowadzenia ciąży przez położną)

180,00 zł

Konsultacja położnej (planowanie płci)

180,00 zł

Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta

180,00 zł

Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta

160,00 zł

Konsultacja psychologiczna

150,00 zł

Konsultacja / Terapia pary

225,00 zł

Konsultacja seksuologiczna

150,00 zł

Konsultacja rehabilitacyjna dla dorosłych

180,00 zł

Konsultacja neurologiczna dla dzieci

160,00 zł

Konsultacja neurologopedyczna

180,00 zł

Konsultacja okulistyczna dla dzieci

220,00 zł

Konsultacja pediatryczna

160,00 zł - 230,00 zł

Konsultacja pediatryczna w języku angielskim

230,00 zł

Konsultacja rehabilitacyjna dla dzieci

140,00 zł - 160,00 zł

Konsultacja rozpoznawanie płodności - pierwsza wizyta

140,00 zł

Konsultacja rozpoznawanie płodności - kolejna wizyta

100,00 zł

Konsultacja lekarza chorób zakaźnych

200,00 zł

Kompleksowa wizyta matki i noworodka u położnej

180,00 zł/ 60 min

Kwalifikacja do szczepienia dorosłych (BOOSTRIX)

130,00 zł

Kinesiology taping

50,00 zł - 80,00 zł

Masaż leczniczy

150,00 zł

Masaż leczniczy w ciąży

150,00 zł

Refleksologia

180,00 zł

Terapia mięśni dna miednicy

150,00zł - 200,00 zł/40 min

**Konsultacja udzielona w języku obcym

dodatkowo 50,00 zł

PORADNIA LECZENIA BÓLU
Konsultacja- pierwsza wizyta /40min/

250,00 zł

Konsultacja- kolejna wizyta /20min/

200,00 zł

Wizyta zabiegowa /20 min/

250,00 zł

SZCZEPIENIA
ADACEL - szczepienie dla ciężarnych - błonica, tężec, krztusiec

110,00 zł

BEXSERO - szczepienie dzieci i dorosłych - meningokoki grupy B (rDNA)

420,00 zł

BOOSTRIX - szczepienie dzieci i dorosłych - błonica, tężec, krztusiec

180,00 zł

BOOSTRIX Polio - szczepienie dzieci i dorosłych - błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis

200,00 zł

CERVARIX - szczepienie dziecka/dorosłego - rak szyjki macicy

275,00 zł

Obowiązuje od 2021-10-01

3

Załącznik nr 4 do
Regulaminu Organizacyjnego
Centrum Medycznego "Żelazna" sp z o.o.
ENGERIX B 10 mg/0,5 ml - szczepienie dziecka - wirusowe zapalenie wątroby typu B

80,00 zł

ENGERIX B 20mg/1ml x 1amp.-strzyk. - szczepienie dorosłego - wirusowe zapalenie wątroby typu B

83,00 zł

FSMEimmun - szczepienie dziecka - odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

120,00 zł

FSMEimmun - szczepienie dorosłych - odkleszczowe zapalenie opon mózgowych

170,00 zł

GARDASIL - szczepienie dorosłego - p/c HPV

530,00 zł

HAVRIX Adult - szczepienie dorosłego - wirusowe zapalenie wątroby typu A

140,00 zł

HAVRIX Junior - szczepienie dziecka - wirusowe zapalenie wątroby typu A lub żółtaczka pokarmowa

200,00 zł

HEXACINE - szczepienie dziecka - krztusiec, błonica, tężec, wirusowe zapalenie typu B, poliomyelitis
oraz Haemophilus influenzae typu B

220,00 zł

HIBERIX - szczepienie dziecka - zakażenia spowodowane przez Heamophilus influenzae typu B (do 5 r.ż.)

80,00 zł

IMOVAX POLIO - szczepienie dzieci i dorosłych - poliomyelitis

85,00 zł

INFANRIX DTPa - szczepienie dziecka - błonica, tężec, krztusiec

95,00 zł

INFANRIX Hexa - szczepienie dziecka (błonica, tężec, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, poliomyelitis, zakażeniom
wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu B)
INFANRIX IPV+HiB - szczepienie dziecka - błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis i zakażenia
Haemophilus influenzae typu B

265,00 zł
165,00 zł

INFLUVAC - szczepienie p/grypie

55,00 zł

NEIS VAC-C - szczepienie dziecka- zakażenia wywołane przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych

200,00 zł

NEORECORMON - podanie podskórne dla wcześniaków (pacjent dostarcza lek)

30,00 zł

NIMENRIX - szczepienie dzieci i dorosłych - meningokoki z grupy A, C, W-135 i Y.

230,00 zł

PENTAXIM- szczepienie dziecka - błonnica, tężec, krztusiec, poliomyelitis, zakażenia wywoływane
przez Haemophilus influenzae typu b (Hib)

200,00 zł

PREVENAR - szczepienie dzieci i dorosłych - zakażenia wywołane przez 13 rodzajów pneumokoków

340,00 zł

PRIORIX - szczepienie dziecka - odra, świnka, różyczka (13-14 m.ż.)

130,00 zł

PRIORIX Tetra - szczepienie dziecka - odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna

310,00 zł

RHOPHYLAC 300 - immunoglobulina anty Rh-D

420,00 zł

ROTARIX - szczepienie dziecka - zakażenia rotawirusami

420,00 zł

SILGARD - szczepienie dziecka/dorosłego - rak szyjki macicy

300,00 zł

SYNFLORIX - szczepienia dziecka - pneumokoki 10 rodzajów

270,00 zł

VARILRIX - szczepienie dzieci i dorosłych - ospa wietrzna

270,00 zł

VAXIGRIP tetra - szczepienie p/grypie

60,00 zł

Iniekcje

30,00 zł

Kompleksowe szczepienie noworodka (wizyta + szczepienie gruźlica)

210,00 zł

Szczepienie noworodka bez testu FH

110,00 zł

Szczepienie noworodka z testem FH

120,00 zł

FOTOTERAPIA
BiliSoft - gniazdo/1 szt.

3,00 zł

BiliSoft - pokrywa podkładki/1 szt.

3,00 zł

BiliSoft - wypożyczenie lampy *usługa dostępna dla pacjentów objętych procesem diagnostyczno-leczniczym przez Centrum Medyczne
"Żelazna*
BiliSoft - okulary/1 szt.

100,00 zł
6,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI AMBULATORYJNE
Aspiracyjna biopsja endometrium - pipelle (biopsja, USG dopochwowe, badanie histopatologiczne)

220,00 zł

Badanie po atropinie

20,00 zł

Elektrokoagulacja

350,00 zł

Kolejny wycinek z tarczy szyjki macicy

50,00 zł

Kolposkopia z wizytą

270,00 zł - 300,00 zł

Konsultacja przed zabiegiem ginekologii estetycznej

100,00 zł

Krew Karta - założenie

35,00 zł
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Krioterapia

350,00 zł

Krioterapia - zmiana skórna do 1 cm (mała zmiana)

75,00 zł

Krioterapia - zmiana skórna (duże pole)

200,00 zł

Krioterapia - zmiana skórna (kontynuacja terapii)

30,00 zł

Pessar kostkowy (założenie + pessar)

180,00 zł

Pessar położniczy

210,00 zł

Pobieranie testów przesiewowych poza obowiązkiem skriningowym

20,00 zł

Podanie leku domięśniowo

30,00 zł

Usunięcie zmiany skórnej

250,00 zł

Vulvoskopia

150,00 zł

Ważenie noworodka

10,00 zł

Wycinki z tarczy szyjki macicy (biopsja-pobranie wycinków + badanie histopatologiczne 1 wycinka)

220,00 zł

Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych

650,00 zł

Zabieg laserowy zewnętrznych okolic intymnych (PAKIET 3 zabiegów) *

1 500,00 zł

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych *

2 000,00 zł

Zabieg rewitalizacji pochwy i warg sromowych (PAKIET 3 zabiegów) *

2 900,00 zł

Założenie krążka

80,00 zł

Założenie wkładki niehormonalnej + plus cena wizyty u wybranego lekarza, wkładka w cenie

600,00 zł

Założenie wkładki niehormonalnej pacjentki + plus cena wizyty u wybranego lekarza

500,00 zł

Założenie wkładki Mirena lub innej hormonalnej + plus cena wizyty u wybranego lekarza, wkładka w cenie
Założenie wkładki Mirena pacjentki + plus cena wizyty u wybranego lekarza

1 200,00 zł
500,00 zł

* płatność przed zabiegami

TELEPORADY I USŁUGI ONLINE
Konsultacja ginekologiczna (teleporada)

130,00 - 280,00 zł

Konsultacja laktacyjna (teleporada)

110,00 zł

Teleporada fizjoterapii uroginekologicznej

130,00 - 150,00 zł

Joga dla kobiet ciężarnych (online)

30,00 zł / 1 zajęcia

Joga poporodowa dla mam z dziećmi (online)

30,00 zł / 1 zajęcia

Szkoła Rodzenia w pigułce (online)

450,00 zł / kurs

Webinar z fizjoterapeutą

60,00 zł

Webinar dla nastolatek

20,00 zł

Warsztaty online „Próba porodu”

120,00 zł

Porada laktacyjna online

150,00 zł

WIZYTY DOMOWE
Dyżur u pacjentki po porodzie

400,00 zł/8 h, 600,00 zł/12 h

Indywidualne przygotowanie do porodu

700,00 zł

Indywidualne przygotowanie do porodu w języku angielskim

800,00 zł
200,00 zł/2 h + 80,00 zł/ każda następna
godzina

Wizyta pielęgnacyjna po porodzie
Wizyta laktacyjna w domu pacjentki

250,00 zł (do 2 h)

Zdjęcie szwów w domu pacjentki

120,00 zł

Zdjęcie szwów w domu pacjentki (w trakcie wizyty pielęgnacyjnej lub laktacyjnej)

100,00 zł

KURSY, ZAJĘCIA GRUPOWE
Szkoła Rodzenia

600,00 zł

Szkoła Rodzenia weekendowa

600,00 zł
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Szkoła Rodzenia w języku angielskim (weekendowa)
"Warsztaty dla Rodziców"

700,00 zł
80,00 zł / osoba, 160,00 zł / para

Warsztat "Rola Partnera przy porodzie"

120,00 zł (para)

Kurs uzupełniający dla kobiet zakwalifikowanych do cięcia cesarskiego
Próba porodu (ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe) - 1 spotkanie

300,00 zł
120,00 zł / osoba, 200,00 zł / para
40,00 zł/1 wejście, 120,00 zł/karnet
(4 wejścia)
55,00 zł/1 wejście, 200,00 zł/karnet
(4 wejścia)

Ćwiczenia dla kobiet w ciąży
Joga dla kobiet w ciąży*
Joga poporodowa*

55,00 zł/1 wejście, 200,00 zł/karnet

Masaż niemowląt metodą Shantala - 4 spotkania

250,00 zł

Kurs pierwszej pomocy u niemowląt (2h) - dla uczestników Szkoły Rodzenia
Kurs pierwszej pomocy u dzieci (4h)

60,00 zł / osoba
150,00 zł / osoba

Rehabilitacja mięśni dna miednicy

120,00 zł / miesiąc
80,00 zł/ 1 wejście, 300,00 zł/ karnet
( 4 wejścia)

* zajęcia w języku angielskim

CENNIK - BADANIA DIAGNOSTYCZNE

BADANIA OBRAZOWE
Badanie KTG

50,00 zł

Badanie przepływów w trakcie konsultacji urologicznej

50,00 zł

EKG + pomiar ciśnienia

25,00 zł

Pomiar wartości ciśnienia śródgałkowego

20,00 zł

USG ginekologiczne

250,00 zł

USG w kierunku endometriozy z użyciem kontrastu żelowego (sonovaginografia)

320,00 zł

USG monitoring cyklu

100,00 zł

USG płuc u dzieci

150,00 zł

USG położnicze

300,00 zł

USG położnicze - ciąża mnoga

390,00 zł

USG pozostałe (jama brzuszna, piersi, tarczyca)

180,00 zł

USG podglądowe podczas wizyty

100,00 zł

USG układu moczowego

180,00 zł

USG sutków

180,00 zł

USG ślinianek

180,00 zł

USG szyi

180,00 zł

USG tkanek miękkich

180,00 zł

USG węzłów chłonnych

180,00 zł

USG p/ciemiączkowe

180,00 zł

USG okolicy krzyżowej ( u dzieci)

180,00 zł

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych

220,00 zł

USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych z oceną czynnościową

250,00 zł

USG Doppler tętnic 1 kończyn górnej

180,00 zł

USG Doppler tętnic 2 kończyn górnych

270,00 zł

USG Doppler aorty i tętnic biodrowych

220,00 zł

USG Doppler tętnic nerkowych

220,00 zł

USG Doppler pnia trzewnego

220,00 zł
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USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej

180,00 zł

USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych

270,00 zł

USG Doppler żył 1 kończyny dolnej

180,00 zł

USG Doppler żył 2 kończyn dolnych

270,00 zł

USG Doppler żył 1 kończyny górnej

180,00 zł

USG Doppler żył 2 kończyn górnych

270,00 zł

USG Doppler moszny z oceną jąder

220,00 zł

USG mięśni brzucha z oceną przepukliny

180,00 zł

USG mięśni brzucha z oceną przepukliny + USG jamy brzusznej

220,00 zł

BADANIA HEMATOLOGICZNE
Erytropoetyna (K91)

65,00 zł

Kwas hydroksymasłowy (M49)

58,00 zł

Leukocyty - liczba (C30)

14,00 zł

Morfologia

10,00 zł

Morfologia z retikulocytami

25,00 zł

Morfologia z rozmazem

20,00 zł

Morfologia z rozmazem + retikulocyty

30,00 zł

OB.

8,00 zł

Płytki krwi - liczba (ICD - C65) (C66)

15,00 zł

Retikulocyty

15,00 zł

Wolne kwasy tłuszczowe (O92)

115,00 zł

BADANIA SEROLOGICZNE
Bezpośredni Test Antyglobulinowy (bezpośredni odczyn Coombsa)

30,00 zł

FTA - badanie weryfikacyjne w kierunku kiły

45,00 zł

Grupa krwi

38,00 zł

Grupa krwi noworodka

38,00 zł

Identyfikacja p/c odpornościowych (80)

200,00 zł

P/c przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IGG met. ilościową

110,00 zł

Przeciwciała odpornościowe

35,00 zł

Test immunoenzymatyczny w kierunku kiły wrodzonej

220,00 zł

TPHA - badanie weryfikacyjne w kierunku kiły

45,00 zł

USR - badanie serologiczne w kierunku kiły

40,00 zł

Wpis grupy krwi do karty

35,00 zł

BADANIA ANALITYCZNE
Ameba

49,00 zł

Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21)

14,00 zł

Badanie na nosicielstwo (78)

45,00 zł

Badanie w kierunku komórek nowotworowych

72,00 zł

Białko Bence-Jonesa

30,00 zł

Białko DZM

10,00 zł

Bilans tłuszczowy

118,00 zł

Glukoza DZM

10,00 zł

Helikobakter pylori w kale (U15)

27,00 zł

Ilościowe oznaczanie w moczu: glukoza, aceton

8,00 zł
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Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych (A23)

14,00 zł

Kamień moczowy - analiza składu

41,00 zł

Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA (X13)

39,00 zł

Liczba Addisa

23,00 zł

Mocz - badanie ogólne

10,00 zł

Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP)

29,00 zł

Owsiki w wymazie okołoodbytniczym

20,00 zł

Prokalcytonina

60,00 zł

Próba ciążowa - CITO

30,00 zł

Próba ciążowa /ß HCG jakościowe/

20,00 zł

ß HCG - ilościowo

35,00 zł

VDRL - WR

20,00 zł

BADANIA KOAGUOLOGICZNE
APTT - czas kaolinowo -kefalinowy

15,00 zł

Białko C (G05)

98,00 zł

Białko S (G07)

98,00 zł

Czas trombinowy (TT) w osoczu (G25)

11,00 zł

Czynnik V (G29)

100,00 zł

Czynnik von Willebranda (G47)

100,00 zł

Fibrynogen

15,00 zł

Plazminogen (G79)

58,00 zł

PT / INR

10,00 zł

Test etanolowy

40,00 zł

BADANIA BIOCHEMICZNE
Albumina

10,00 zł

Aldolaza (I13)

35,00 zł

Alfa-1-kwaśna glikoptoteina (Orozomukoid) (N26)

55,00 zł

Alfa-1-mikroglobulina w moczu

58,00 zł

Alfa-2-antyplazmina (aktywność) (G01)

89,00 zł

Alfa-2-makroglobulina w DZM (M91)

100,00 zł

Alfa-2-makroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M91)

58,00 zł

Alfa-2-makroglobulina w surowicy (M91)

58,00 zł

Alkohol etylowy (P31)

33,00 zł

Alkohol glikolowy (P27)

147,00 zł

Alkohol metylowy (P65)

73,00 zł

Amylaza - mocz

17,50 zł

Amylaza - surowica

17,50 zł

Amylaza trzustkowa w surowicy (I27)

16,00 zł

Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)

58,00 zł

Apolipoproteina B (APO B) (I67)

58,00 zł

Badanie PAPP-A (ciążowe osoczowe białko A + wolna podjednostka B-HCG)

130,00 zł

Bar w krwi lub surowicy

104,00 zł

Bar w moczu

104,00 zł

Beryl

104,00 zł
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Beta-karoten (M13)

151,00 zł

Białko całkowite

10,00 zł

Białko CRP

30,00 zł

Bilirubina bezpośrednia

20,00 zł

Bilirubina całkowita

20,00 zł

Bilirubina pośrednia w surowicy (I91)

4,00 zł

Bizmut w moczu

104,00 zł

Bizmut we krwi

104,00 zł

Brom w surowicy

103,00 zł

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93)

18,00 zł

Ceruloplazmina (I95)

65,00 zł

Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej (I97)

11,00 zł

Cholesterol całkowity

10,00 zł

Cholesterol HDL

10,00 zł

Cholesterol LDL

20,00 zł

Cholesterol LDL - wyliczany (K03)

4,00 zł

Cholinoesteraza (K93)

31,00 zł

Chrom w moczu (P19)

104,00 zł

Chrom we krwi (P19)

104,00 zł

Chromogranina A

140,00 zł

Cynk w moczu (K15)

50,00 zł

Cynk w nasieniu (K15)

50,00 zł

Cynk w surowicy (K15)

50,00 zł

Cystyna (K19)

60,00 zł

Cytryniany

88,00 zł

Cytryniany w DZM

88,00 zł

Cytryniany w nasieniu

79,00 zł

Elektroforeza lipoprotein

45,00 zł

Elektrolity w surowicy Na, K, Ca, Cl

30,00 zł

Fenol w moczu (metabolity benzenu) (P33)

73,00 zł

Ferrytyna

30,00 zł

Fluor w moczu (P35)

88,00 zł

Fluor w surowicy

76,00 zł

Fosfataza alkaiczna ALP

10,00 zł

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) (L15)

20,00 zł

Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) (L17)

31,00 zł

Fosfor

15,00 zł

Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej (L23)

12,00 zł

Fruktoza w nasieniu (L25)

65,00 zł

Fruktoza w osoczu (L25)

65,00 zł

Fruktozamina (L27)

35,00 zł

Galaktoza w moczu (L29)

62,00 zł

Galaktoza we krwi (L29)

71,00 zł

GGTP

15,00 zł
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Glin (P39)

89,00 zł

Glin w moczu (P39)

89,00 zł

Glukoza

10,00 zł

Haptoglobina

50,00 zł

Hemoglobina glikowana

30,00 zł

Homocysteina (L62)

76,00 zł

Jod w DZM (M07)

279,00 zł

Jod w surowicy (M07)

279,00 zł

Kadm w moczu (P43)

104,00 zł

Kadm w surowicy (P43)

104,00 zł

Kadm we krwi (P43)

104,00 zł

Karnityna w surowicy

76,00 zł

Kinaza kreatynowa (CK)

35,00 zł

Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa (M19)

27,00 zł

Kobalt w moczu (M25)

104,00 zł

Kobalt we krwi (M25)

104,00 zł

Koproporfiryny w moczu ze zbiórki dobowej (M27)

79,00 zł

Kreatynina

10,00 zł

Kreatynina w DZM (M37)

12,00 zł

Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej (M37)

12,00 zł

Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM (M51)

151,00 zł

Kwas foliowy

30,00 zł

Kwas mlekowy (N11)

15,00 zł

Kwas moczowy

10,00 zł

Kwas moczowy w moczu (M45)

12,00 zł

Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej (M45)

12,00 zł

Kwas trójchlorooctowy w moczu (R03)

135,00 zł

Kwasy żółciowe

38,00 zł

LDH

35,00 zł

Leptyna (M62)

200,00 zł

Lipaza

12,00 zł

Lipidogram

40,00 zł

Lipoproteina a - Lp(a) (M69)

53,00 zł

Lit (M73)

34,00 zł

Magnez

10,00 zł

Magnez w moczu (M87)

14,00 zł

Magnez w moczu ze zbiórki dobowej (M87)

14,00 zł

Mangan w moczu (M93)

104,00 zł

Mangan we krwi (M93)

104,00 zł

Metanefryna i normetanefryna w osoczu

151,00 zł

Metanefryna w DZM

151,00 zł

Miedź w dobowej zbiórce moczu (G68)

53,00 zł

Miedź w moczu (G68)

64,00 zł

Miedź w surowicy (G68)

41,00 zł
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Mikroalbuminuria

47,00 zł

Mioglobina

31,00 zł

Mocznik

10,00 zł

Mocznik w moczu (N13)

12,00 zł

Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej (N13)

12,00 zł

Mukoproteidy (Seromukoid)

50,00 zł

Nikiel w moczu (P69)

104,00 zł

Nikiel we krwi (P69)

104,00 zł

Normetanefryna w DZM

123,00 zł

Nortryptylina (metabolit amitryptyliny) (T47)

89,00 zł

Ołów w moczu (P71)

58,00 zł

Ołów we krwi (P71)

58,00 zł

Osmolalność moczu (N25)

22,00 zł

Osmolalność w surowicy (N25)

22,00 zł

P/c przeciw centromerom

124,00 zł

P/c przeciw jajnikowe

153,00 zł

P/c przeciw plemnikowe

156,00 zł

Paracetamol w surowicy (P75)

42,00 zł

Porfiryny w erytrocytach (N41)

350,00 zł

Potas w moczu ze zbiórki dobowej (N45)

15,00 zł

Prealbumina (N47)

64,00 zł

Profil aminokwasów

151,00 zł

Proteinogram

90,00 zł

Rozpuszczalny receptor transferyny STfR (O28)

114,00 zł

Rtęć w moczu (P89)

104,00 zł

Rtęć we krwi (P89)

104,00 zł

Salicylany w moczu (P91)

44,00 zł

Salicylany w surowicy (P91)

62,00 zł

Selen (O31)

104,00 zł

Selen w moczu (O31)

104,00 zł

Sód w moczu ze zbiórki dobowej (O35)

15,00 zł

Szczawiany (O39)

44,00 zł

Szczawiany w DZM (O39)

95,00 zł

Test PAPP-A (USG + ciążowe osoczowe białko A + wolna podjednostka B-HCG)

630,00 zł

Test PAPP-A ciąża bliźniacza (USG + ciążowe osoczowe białko A + wolna podjednostka B-HCG)

730,00 zł

Ocena ryzyka (ciążowe osoczowe białko A + wolna podjednostka B-HCG+ ocena ryzyka dla pacjentek z USG NFZ)

330,00 zł

TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy (I57)

72,00 zł

Transaminazy (AST, ALT)

20,00 zł

Transferyna

20,00 zł

Triglicerydy

15,00 zł

Trzustkowa elastaza 1 w kale (K83)

123,00 zł

Trzustkowa elastaza 1 w surowicy (K83)

104,00 zł

Wapń całkowity

15,00 zł

Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej (O77)

11,00 zł
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Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)

165,00 zł

Witamina B12

38,00 zł

Witamina D3 - 1,25 (OH) matabolit

140,00 zł

Witamina D3 - 25(OH)

95,00 zł

Złoto w surowicy

104,00 zł

Żelazo

25,00 zł

BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE
17 - hydroksysterydy w DZM (L73)

145,00 zł

ACTH - hormon adrenokortykotropowy (L63)

43,00 zł

Adenowirus - p/c przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy

62,00 zł

Adrenalina w osoczu (Epinefryna) (I05)

100,00 zł

Aldosteron (I15)

62,00 zł

Alergeny - panel pediatryczny

160,00 zł

Alergeny pokarmowe /20 alergenów metodą Polycheck (L91)/

235,00 zł

Alergeny pokarmowe III /10 alergenów metodą Polycheck(L91)/

180,00 zł

Alergeny wziewne /20/

160,00 zł

Alfa - 1 antytrypsyna genotyp

220,00 zł

Ameba - p/c met. odczynu hemaglutynacji pośredniej

62,00 zł

Amiodaron (T03)

71,00 zł

Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (I59)

103,00 zł

Anty-Mullerian hormon (AMH)

207,00 zł

Arylosulfataza A

50,00 zł

ASO - odczyn antystreptolizynowy

25,00 zł

Badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęsciej

540,00 zł

Badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (badanie 6 loci)

900,00 zł

Barbiturany w moczu (P13)

34,00 zł

Barbiturany w surowicy (P13)

34,00 zł

Bąblowica - p/c IgG met. Western-Blot (X05)

350,00 zł

Bąblowica - p/c met. ELISA (X05)

94,00 zł

Benzodiazepiny w moczu (P79)

29,00 zł

Benzodiazepiny w surowicy

29,00 zł

Beta - Cross Laps - marker resorpcji kostnej

70,00 zł

Beta-2-mikroglobulina (M92)

79,00 zł

Beta-2-mikroglobulina w moczu (M92)

65,00 zł

Beta-2-mikroglobulina w płynie mózgowo-rdzeniowym (M92)

58,00 zł

Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) (I81)

30,00 zł

Białko S-100B (I82)

114,00 zł

Białko wiążace Witaminę D (VDBP)

104,00 zł

Błonnica - p/c IgG

115,00 zł

Bordetella pertusis DNA

240,00 zł

Borelioza - p/c IgG met. Western-Blot (S23)

151,00 zł

Borelioza - p/c IgM met. Western-Blot (S27)

151,00 zł

Borelioza p/c IgG w PMR met. Western-Blot

151,00 zł

Borelioza p/c IgM w PMR met. Western-Blot

151,00 zł
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Borrelia burgdorferi DNA

340,00 zł

Brucelloza - odczyn aglutynacyjny Wrighta

39,00 zł

Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD)

60,00 zł

C - peptyd (N33)

41,00 zł

CA - 50

100,00 zł

CA 72-4 (I49)

88,00 zł

Candida albicans DNA

220,00 zł

Chlamydia trachomatis - p/c IgA (S71)

61,00 zł

Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgA (S63)

61,00 zł

Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgG (S67)

61,00 zł

Chlamydiophila pneumoniae - p/c IgM (S65)

61,00 zł

Coxackie - p/c przeciw wirusom Coxackie

88,00 zł

Cryptococcus neoformans antygen (W31)

91,00 zł

Cyfra 21-1 (I51)

81,00 zł

Cyklosporyna (T11)

118,00 zł

Cystatyna C (K16)

58,00 zł

Cytomegalia IgG

40,00 zł

Cytomegalia IgG awidność

40,00 zł

Cytomegalia IgM

40,00 zł

Cytomegalia PCR ilościowo krew/mocz

140,00 zł

Cytomegalia PCR jakościowo krew/mocz

125,00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgG (K21)

59,00 zł

Digoksyna (T17)

59,00 zł

Dihydrotestosteron (DHT)

62,00 zł

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20)

346,00 zł

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26)

346,00 zł

Dopamina w DZM

157,00 zł

EBV IgG

40,00 zł

EBV IgM

40,00 zł

Enterovirus RNA

240,00 zł

Enzym konwertujący angiotensyny (ACE) (K89)

62,00 zł

Estron (E1)

73,00 zł

Fenytoina (T27)

76,00 zł

Gastryna (L33)

95,00 zł

Giardia lamblia IgA, IgM i IgG

400,00 zł

Glista Ludzka (P1) - IgE swoiste

70,00 zł

Glukagon (L41)

98,00 zł

Grypa - poziom p/c w kierunku 3 szczepów wirusa grypy

120,00 zł

Grypa A - p/c IgG (F75)

79,00 zł

Grypa A - p/c IgM (F76)

79,00 zł

Grypa B - p/c IgG (F80)

79,00 zł

Grypa B - p/c IgM (F81)

79,00 zł

HAV - p/c przeciw HAV IgM (WZW typu A) (V28)

55,00 zł

HAV - p/c przeciw HAV total (WZW typu A) (V27)

65,00 zł
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HBe - antygen HBe (WZW typu B) (V35)

74,00 zł

HBs - przeciwciała

40,00 zł

HBs Ag

25,00 zł

HCV - przeciwciała

40,00 zł

HCV - przeciwciała test potwierdzenia dodatniego wyniku przeciwciał

200,00 zł

HDV - p/c przeciw HDV (WZW typu D) (V58)

100,00 zł

Helicobacter pylori -p /-ciała IgG

40,00 zł

HIV 1 / HIV 2

40,00 zł

HIV 1 / HIV 2 - test potwierdzenia dodatniego wyniku

320,00 zł

HIV weryfikacja met. PCR (F92)

410,00 zł

HLA-B27

205,00 zł

HLA-Cw6

205,00 zł

HLA-DQ2/DQ8

325,00 zł

Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna) (O79)

152,00 zł

Hormon wzrostu (hGH) (L71)

34,00 zł

HSV IgG

85,00 zł

HSV IgM

85,00 zł

IgE całkowite

50,00 zł

IgE specyficzne - pojedynczy alergen

35,00 zł

Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą Real Time - PCR (V56)

249,00 zł

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-1 (L93)

65,00 zł

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-2 (L93)

65,00 zł

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-3 (L93)

65,00 zł

Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 (L93)

65,00 zł

Immunoglobuliny IgA,

32,00 zł

Immunoglobuliny IgG,

32,00 zł

Immunoglobuliny IgM,

32,00 zł

Indeks immunoglobulin

205,00 zł

Inhibina B

207,00 zł

Inhibitor C1 esterazy (L96)

145,00 zł

Inhibitor aktywatora plazminogenu

123,00 zł

Jad kiełbasiany

248,00 zł

Kalcytonina (M11)

65,00 zł

Karbamazepina (T33)

59,00 zł

Katecholaminy w moczu (adrenalina, noradrenalina) (M15)

223,00 zł

Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) (M15)

151,00 zł

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgG (F84)

124,00 zł

Kleszczowe zapalenie opon mózgowych - p/c IgM (F85)

129,00 zł

Koci pazur - p/c IgG

299,00 zł

Kortyzol w moczu (M31)

39,00 zł

Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej (M31)

39,00 zł

Krztusiec - p/c IgA (Bordetella pertussis) (S05)

65,00 zł

Krztusiec - p/c IgG (Bordetella pertussis) (S07)

65,00 zł

Krztusiec - p/c IgM (Bordetella pertussis) (S09)

65,00 zł
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Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (M39)

65,00 zł

Kwas homowanilinowy w DZM (M43)

152,00 zł

Kwas walproinowy (T59)

45,00 zł

Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (M47)

103,00 zł

Lamitrin

89,00 zł

Legionella - antygen w moczu met. ELISA (U18)

115,00 zł

Legionella - p/c IgA

199,00 zł

Legionella - p/c IgG (U16)

199,00 zł

Legionella - p/c IgM (U17)

199,00 zł

Leptospiroza - p/c IgG (U24)

98,00 zł

Leptospiroza - p/c IgM (U25)

140,00 zł

Listerioza (U26)

79,00 zł

Łańcuchy wolne lekkie kappa w moczu (M83)

159,00 zł

Łańcuchy wolne lekkie kappa w surowicy (M83)

159,00 zł

Łańcuchy wolne lekkie lambda w moczu (M85)

159,00 zł

Łańcuchy wolne lekkie lambda w surowicy (M85)

159,00 zł

Makroprolaktyna (N59)

160,00 zł

Malaria IOB serologia

85,00 zł

Methadon (P57)

49,00 zł

Metoksykatecholaminy w DZM (M99)

83,00 zł

Mycobacterium tuberculosis DNA (U37)

430,00 zł

Neopteryna (N19)

104,00 zł

Neopteryna w moczu (N19)

104,00 zł

Noradrenalina (N21)

123,00 zł

Noradrenalina w DZM (N21)

123,00 zł

NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) (N24)

144,00 zł

Odczyn Waaler - Rosego

20,00 zł

Osteokalcyna (N27)

95,00 zł

P/c ANA panel ENA (O21)

83,00 zł

P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG (N89)

101,00 zł

P/c antyrybosomalne

76,00 zł

P/c HSV IgG płynie mózgowo rdzeniowym (F64) (F64)

123,00 zł

P/c przeciw aktynie

76,00 zł

P/c przeciw akwaporynie 4

200,00 zł

P/c przeciw alfa-glukozydazie

189,00 zł

P/c przeciw amfifizynie

100,00 zł

P/C Ascaris lumbricoides (Glista ludzka)(X01)

107,00 zł

P/c przeciw Aspergillus (W09) (W09)

62,00 zł

P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA)

76,00 zł

P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) (N67)

104,00 zł

P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych

76,00 zł

P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka

76,00 zł

P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych

76,00 zł

P/c przeciw CV2 (CRMP5)

100,00 zł
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P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (N71)

104,00 zł

P/c przeciw ENA U1-RNP

76,00 zł

P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) (N87)

104,00 zł

P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G

83,00 zł

P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG

138,00 zł

P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego)

130,00 zł

P/c przeciw gangliozydowe GM-1

404,00 zł

P/c przeciw gliadynie i transglutaminazie tkanowej w klasach IgA i IgG

245,00 zł

P/c przeciw HBc IgM (WZW typu B)

28,00 zł

P/c przeciw HBc total (WZW typu B)

38,00 zł

P/c przeciw histonom (AHA) (N85)

76,00 zł

P/c przeciw insulinowe (IAA) (N87)

98,00 zł

P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu)

123,00 zł

P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma)

123,00 zł

P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri)

123,00 zł

P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo)

100,00 zł

P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) (N77)

65,00 zł

P/c przeciw JO - 1

62,00 zł

P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki

80,00 zł

P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (N97)

80,00 zł

P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr)

138,00 zł

P/c przeciw komórkom szpiczaka

76,00 zł

P/c przeciw komórkom ślinianek

73,00 zł

P/c przeciw korze nadnerczy (N63) (N63)

80,00 zł

P/c przeciw mięśniom poprzecznie prazkowanym (N93)

103,00 zł

P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI (O05)

53,00 zł

P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9

132,00 zł

P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego

76,00 zł

P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA)

88,00 zł

P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji

76,00 zł

P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym

76,00 zł

P/c przeciw płytkowe (O11)

59,00 zł

P/c przeciw PM-1

76,00 zł

P/c przeciw receptorowi acetylocholiny

153,00 zł

P/c przeciw retikulinie (ARA) (O17)

145,00 zł

P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA) met. ELISA

120,00 zł

P/c przeciw sarkolemie

76,00 zł

P/c przeciw Schistosma mansoni IgG (Przywra)

200,00 zł

P/c przeciw sercowe klasy IgG (N95)

123,00 zł

P/c przeciw SM

62,00 zł

P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP)

64,00 zł

P/c przeciw SS-A/Ro

62,00 zł

P/c przeciw wyspom trzustkowym (N99)

138,00 zł

P/c przeciw Scl - 70

62,00 zł
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P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne

590,00 zł

Paragrypa - p/c IgG

83,00 zł

Paragrypa - p/c IgM

83,00 zł

Paragrypa - p/c IgM i IgG

157,00 zł

Parathormon PTH (N29)

39,00 zł

Porfiryny metodą ilościową (N41)

152,00 zł

Profil Myositis (Profil zapalenia mięśni)

190,00 zł

Proinsulina (N57)

140,00 zł

Prokolagen typu III

104,00 zł

Pyrylinks - D (K53)

94,00 zł

Rapamycyna

174,00 zł

Renina w osoczu (O27)

114,00 zł

RF - czynnik reumatoidalny

25,00 zł

Różyczka IgG

45,00 zł

Różyczka IgM

40,00 zł

RSV - p/c IgG (V16)

120,00 zł

RSV - p/c IgM (V17)

140,00 zł

Rubella (różyczka) - awidność p/c IgG

139,00 zł

Saccharomyces cerevisiae p/c met.IIF(ASCA)

75,00 zł

Serodiagnostyka turalemii - od.aglutynacji probów. (U02)

75,00 zł

Serotonina w DZM (O33)

123,00 zł

Serotonina w Osoczu (O33)

123,00 zł

Serotonina w surowicy (O33)

123,00 zł

SSB (La)

62,00 zł

Świnka - p/c IgG (F94)

120,00 zł

Świnka - p/c IgM (F93)

120,00 zł

Teofilina (T55)

83,00 zł

Testosteron wolny (O41)

65,00 zł

TNF alfa (surowica) - cytokina prozapalna (M09)

88,00 zł

Toxocara canis IgG (X33)

88,00 zł

Toxoplasma gondi DNA

220,00 zł

Toxoplazma gondi - p/c IgA

130,00 zł

Toxoplazmoza awidność

85,00 zł

Toxoplazmoza IgG

40,00 zł

Toxoplazmoza IgM

40,00 zł

TPA - tkankowy antygen polipeptydowy (I55)

152,00 zł

Trichinella spiralis p/c IgG (włośnica) (X53)

153,00 zł

Troponina T (O61)

19,00 zł

Trójcykliczne antydepresanty TCA (R05)

45,00 zł

VZV IgG

180,00 zł

VZV IgM

180,00 zł

Wągrzyca - p/c met. ELISA

199,00 zł

Wirus odry p/c IgM i IgG

248,00 zł

Wirus Varicella Zoster p/c IgG w PMR (ospa i półpasiec) (V68)

145,00 zł
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Wirus Varicella Zoster p/c IgM w PMR (ospa i półpasiec) (V69)

145,00 zł

Wirus zap. wątroby typu B oporność na lamiwudynę

419,00 zł

Wirus zapalenia wątroby typu A RNA

320,00 zł

Wirus zapalenia wątroby typu B genotyp

420,00 zł

Witamina A (retinol) w surowicy (O81)

83,00 zł

Witamina B1 (Tiamina)

109,00 zł

Witamina B6

147,00 zł

Witamina E

89,00 zł

Wolny kortyzol w moczu (M33)

50,00 zł

Wykrywanie RNA wirusa HEV metodą PCR

420,00 zł

Yersinia - p/c IgA (U89)

65,00 zł

Yersinia - p/c IgG (U87)

65,00 zł

Yersinia - p/c IgM (U88)

65,00 zł

BADANIA GENETYCZNE
Badanie mutacji w genie BRCA1

500,00 zł

Badanie mutacji w genie BRCA2

300,00 zł

Harmony Test - wariant podstawowy (trisomie: 13,18 i 21)

2 150,00 zł

Harmony Test - wariant z badaniem płci dziecka

2 250,00 zł

Harmony Test - wariant z badaniem płci dziecka oraz aneuploidia chromosomowa

2 450,00 zł

Leiden - Wykrywanie mutacji w genie czynnika V krzepnięcia krwi

205,00 zł

MTHFR - Wykrywanie mutacji w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej

200,00 zł

Pobranie krwi/wymazu dla badań wykonywanych w innych laboratoriach

30,00 zł

PREEFMF (test PAPP-A+PLGF)

810,00 zł

PREEK (PLGF+SFLT)

360,00 zł

Protrombina - wykrywanie mutacji w genie czynnika II krzepnięcia krwi

205,00 zł

Veracity 13,18,21i

2 100,00 zł

Veracity 13,18,21 oraz obecność chromosomów płci

2 150,00 zł

Veracity 13,18,21, obecność i aneuploidie chromosomów płci

2 250,00 zł

Veracity 13,18,21, obecność i aneuploidie chromosomów płci, mikrodelecje

2 550,00 zł

Test Veragene

3 200,00 zł

Test na obecność wirusa HPV-GEN

200,00 zł

Test na obecność wirusa HPV - 14 genotypów

145,00 zł

Test na oznaczenie wirusa HPV-mRNA

324,00 zł

BADANIA HORMONALNE
17-OH Progesteron

45,00 zł

Androstendion

50,00 zł

Antykoagulant toczniowy

40,00 zł

DHEA

65,00 zł

DHEA-S

40,00 zł

Estradiol E2

40,00 zł

Folitropina FSH

20,00 zł

FT3

30,00 zł

FT4

30,00 zł

Insulina

30,00 zł
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Kortizol

25,00 zł

Luteotropina LH

20,00 zł

Pakiet badań tarczycy (TSH, FT3, FT4)

70,00 zł

Progesteron P

25,00 zł

Prolaktyna PRL

20,00 zł

Przeciwciała a.kardiolipinowe IgG

40,00 zł

Przeciwciała a.kardiolipinowe IgM

40,00 zł

Przeciwciała a.peroksydazowe aTPO

35,00 zł

Przeciwciała a.tyreolobulinowe

35,00 zł

Przeciwciała przeciw receptorowi TSH

100,00 zł

SHBG

40,00 zł

T3

20,00 zł

T4

20,00 zł

Testosteron T

40,00 zł

Tyreoglobulina Tg

50,00 zł

Tyreotropina TSH3

20,00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE
AFP

35,00 zł

Ca - 125

35,00 zł

Ca - 15-3

35,00 zł

Ca - 19-9

35,00 zł

CEA

35,00 zł

F - PSA

50,00 zł

HE 4

100,00 zł

PSA

35,00 zł

TEST ROMA

100,00 zł

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
Aspergillus - antygen (W01)

94,00 zł

Badania kału (krew utajona)

20,00 zł

Badanie na nosicielstwo MRSA (78)

35,00 zł

Biocenoza pochwy

42,00 zł

Biocenoza pochwy - ocena w skali Nugenta

42,00 zł

Candida - antygen (W17)

94,00 zł

Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu (S59)

88,00 zł

Chlamydia test

45,00 zł

Eozynofilia (C55)

15,00 zł

Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny

50,00 zł

Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą PCR (F92)

410,00 zł

Kontrola jałowości powietrza (78)

21,00 zł

Kontrola mikrobiologiczna (78)

21,00 zł

Legionella pneumophila - test genetyczny (U18)

240,00 zł

Odczyn Widala

155,00 zł

Posiew ilościowy wydzieliny oskrzelowej (BAL) (78)

40,00 zł

Posiew kału (tlenowo + mykologia)

60,00 zł
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Posiew kału w kier. E. coli enteropatogennej (78)

45,00 zł

Posiew kału w kierunku Campylobacter (78)

100,00 zł

Posiew moczu

35,00 zł

Posiew pokarmu

35,00 zł

Posiew w kier. grzybów (drożdżopodobnych) (78)

28,00 zł

Posiew w kierunku dermatofitów (78)

65,00 zł

Posiew w kierunku Neisseria gonorrheae GC

42,00 zł

Posiew wymazu z jamy ustnej - tlenowo (78)

33,00 zł

Posiew z cewki moczowej (tlenowo + mykologia + Trich. Vag.)

50,00 zł

Posiew z dolnych dróg oddechowych - tlenowo (78)

20,00 zł

Posiew z kanału szyjki macicy (tlenowo + mykologia)

55,00 zł

Posiew z kanału szyjki macicy (tlenowo i beztlenowo + mykologia)

80,00 zł

Posiew z oka, gardła, ucha, nosa (tlenowo+mykologia)

50,00 zł

Posiew z pochwy (tlenowo i beztlenowo+mykologia)

85,00 zł

Posiew z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku Strep. Agalactiae (GBS)

42,00 zł

Posiew z pochwy (tlenowo + mykologia)

70,00 zł

Posiew z rany (tlenowo + beztlenowo + mykologia)

75,00 zł

Posiew z rany (tlenowo + beztlenowo)

55,00 zł

Posiew z rany (tlenowo)

40,00 zł

Posiew z ropy/ropnia (tlenowo + beztlenowo)

55,00 zł

Posiew ze zmian wewnętrznych-beztlenowo (78)

46,00 zł

Posiew ze zmiany skórnej

40,00 zł

Posiew ze zmiany trądzikowej (78)

64,00 zł

Sporal S (78)

18,00 zł

Test lateksowy PMR

18,00 zł

Wymaz w kierunku Mycoplasma hominis

45,00 zł

Wymaz w kierunku Ureoplasma urealiticum

45,00 zł

Wymaz z odbytu (tlenowo + mykologia)

65,00 zł

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
Badanie immunohistochemiczne materiału z biopsji gruboigłowej (H-IMER, H-IMPR, H_IMHER)

300,00 zł

Barwienie immunohistochemiczne CINtec PLUS

230,00 zł

Barwienie preparatów cytologicznych

3,00 zł

Biopsja gruboigłowa piersi ze wstępną oceną histopatologiczną

650,00 zł

Cytologia barwienie i ocena

40,00 zł

Badanie cytologiczne pobrane poza CMŻ

30,00 zł

Cytologia płynna LBC

100,00 zł

Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR

250,00 zł

Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie Chlamydia trachomatis - met. Real Time-PCR

150,00 zł

Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (F38)

200,00 zł

Cytologia płynna LBC, wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis oraz wykrywanie DNA 14 wysookonkogennych typów wirusa HPV (HPV-HR) metodą Real Time-PCR
265,00 zł
Opracowanie próbki krwi (surowica)

5,00 zł

Preparat histopatologiczny (opracowanie 1 wycinka + opis)

50,00 zł

Wycinki z okolicy urogenitalnej

300,00 zł

BADANIA SPECJALISTYCZNE
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Białko monoklonalne metoda immunofiksacji (IFE)

205,00 zł

Białko Oligoklonalne i + Indeks immunoglobulin - Pakiet

370,00 zł

Borelioza - p/c IgG (S21)

51,00 zł

Borelioza - p/c IgM (S25)

51,00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgM (K21)

59,00 zł

Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna (L13)

26,00 zł

Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF (Somatomedyna C) (O32)

95,00 zł

Mycoplazma pneumoniae - p/c IgG (U41)

61,00 zł

Mycoplazma pneumoniae - p/c IgM (U43)

61,00 zł

NSE (enolaza swoista dla neuronów)

144,00 zł

P/c antykardiolipinowe klasy IgA (N89)

47,00 zł

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG

129,00 zł

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM

177,00 zł

P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM

129,00 zł

P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (aCCP) (N66)

62,00 zł

P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) (N75)

44,00 zł

P/c przeciw endomysium IgA (N79)

76,00 zł

P/c przeciw endomysium IgG (N79)

76,00 zł

P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig A (N83)

64,00 zł

P/c przeciw gliadynie deaminowanej Ig G (N81)

64,00 zł

P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91)

65,00 zł

P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1)

80,00 zł

P/c przeciw mitochondrialne (AMA) (O05)

62,00 zł

P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 (O05)

49,00 zł

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)

123,00 zł

P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG)

123,00 zł

Parwowirus B19 - p/c IgM i IgG (F35)

165,00 zł

BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY
Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii molekularnej (U37)

300,00 zł

Posiew TBC met. automatyczna (78)

190,00 zł

Posiew TBC met. Konwencjonalna (78)

49,00 zł

Preparat TBC- bad. w kierunku gruźlicy (13)

28,00 zł

Test QuantiFERON-TB

240,00 zł

Obowiązuje od 2021-10-01

21

