
Cennik badań laboratoryjnych Centrum Medyczne Prime Medical – obowiązuje od dnia 21 czerwca 2021 roku.                                                     
 

nazwa badania cena 
17 - OH progesteron                                                                                     53 zł  
ACTH - hormon adrenokortykotropowy                                                                                     58 zł  
Albumina w surowicy                                                                                     22 zł  
Aldosteron                                                                                     84 zł  
Alfafetoproteina (AFP)                                                                                     48 zł  
Aminotransferaza alaninowa (ALT)                                                                                     14 zł  
Aminotransferaza asparaginowa (AST)                                                                                     14 zł  
Amylaza trzustkowa w surowicy                                                                                     23 zł  
Amylaza w surowicy                                                                                     17 zł  
Androstendion                                                                                     67 zł  
Anty-Mullerian hormon (AMH)                                                                                   196 zł  
Antytrombina III (aktywność)                                                                                     56 zł  
Antygen CEA                                                                                     54 zł  
ASO (test ilościowy)                                                                                     38 zł  
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa                                                                                     45 zł  
Badanie histopatologiczne materiału ze skóry                                                                                      50 zł  
Badanie kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie)                                                                                      22 zł  
Badanie na nosicielstwo MRSA (wymaz z gardła, nosa lub skóry)                                                                                     48 zł  
Białko C-reaktywne CRP                                                                                     30 zł  
Białko całkowite                                                                                     16 zł  
Białko hs-CRP                                                                                     41 zł  
Biako C                                                                                   132 zł  
Białko S                                                                                   132 zł  
Bilirubina bezpośrednia w surowicy                                                                                     17 zł  
Bilirubina całkowita                                                                                      14 zł  
Bilirubina pośrednia w surowicy                                                                                       7 zł  



Borelioza - przeciwciała IgG                                                                                     63 zł  
Borelioza - przeciwciała IgM                                                                                     63 zł  
Borelioza panel przesiewowy IgG i IgM                                                                                  107  zł  
Borelioza - przeciwciała IgG met. Western-Blot                                                                                   184 zł  
Borelioza - przeciwciała IgM met. Western-Blot                                                                                   184 zł  
Borelioza panel test potwierdzenia met. Western-Blot                                                                                  313  zł  
Marker nowotworowy CA 125                                                                                      54 zł  
Marker nowotworowy CA 15-3                                                                                     58 zł  
Marker nowotworowy CA 19-9                                                                                     54 zł  
Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)                                                                                     27 zł  
Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgA                                                                                     82 zł  
Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgG                                                                                     82 zł  
Chlamydia pneumoniae - przeciwciała IgM                                                                                     82 zł  
Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu z gardła                                                                                   120 zł  
Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgA                                                                                     67 zł  
Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgG                                                                                     91 zł  
Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgM                                                                                     91 zł  
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu z cewki met. IIFT                                                                                     82 zł  
Chlorki w surowicy                                                                                     16 zł  
Cholesterol całkowity                                                                                     13 zł  
Cholesterol HDL w surowicy                                                                                     14 zł  
Cholesterol LDL - wyliczany                                                                                       8 zł  
Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony                                                                                     15 zł  
CMV - wirus cytomegalii przeciwciała IgG                                                                                     58 zł  
CMV - wirus cytomegalii przeciwciała IgM                                                                                     58 zł  
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)                                                                                      17 zł  
Czas protrombinowy (PT), INR                                                                                     17 zł  
Czynnik reumatoidalny (RF) - ilościowo                                                                                     35 zł  
Czynnik V                                                                                   132 zł  
Czynnik von Willebranda (antygen)                                                                                   252 zł  
Czynnik von Willebranda                                                                                   192 zł  



D-dimery                                                                                     61 zł  
Dehydroepiandrosteron (DHEA)                                                                                     93 zł  
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)                                                                                     17 zł  
Diagnostyka w kierunku HPV  zapytaj w Recepcji lub na wizycie u naszego specjalisty  
EBV - wirus Epsteina Barr - test lateksowy (mononukleoza)                                                                                     32 zł  
Estradiol (E2)                                                                                     40 zł  
Ferrytyna                                                                                     45 zł  
Fibrynogen                                                                                     22 zł  
Folikulotropina (FSH)                                                                                     33 zł  
Fosfataza alkaliczna (ALP)                                                                                     16 zł  
Fosfor nieorganiczny w surowicy                                                                                     14 zł  
Gammaglutamylotransferaza GGTP                                                                                     16 zł  
Glukoza w surowicy                                                                                     14 zł  
Krzywa cukrowa - obciążenia 75 g glukozy (2 lub 3 oznaczenia - 0, po 1 h, po 2 h lub 0, po 2 h)                                                                                     36 zł  
Grupa krwi, Rh                                                                                     48 zł  
HAV - przeciwciała przeciw HAV IgM (WZW typu A)                                                                                     75 zł  
HAV - przeciwciała przeciw HAV total (WZW typu A)                                                                                     90 zł  
HBc - przeciwciała przeciw HBc IgM (WZW typu B)                                                                                     81 zł  
HBc - przeciwciała przeciw HBc total (WZW typu B)                                                                                     86 zł  
HBe - antygen HBe (WZW typu B)                                                                                     75 zł  
HBe - przeciwciała przeciw HBe (WZW typu B)                                                                                     93 zł  
HBs - antygen HBs (WZW typu B)                                                                                     33 zł  
HBs - przeciwciała przeciw HBs (WZW typu B)                                                                                     35 zł  
HCV - przeciwciała przeciw HCV (WZW typu C) - możliwość wykonania badania bezpłatnie                                                                                     50 zł  
HCV – przeciwciała przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C)                                                                                   331 zł  
HDV - przeciwciała przeciw HDV (WZW typu D)                                                                                    132 zł  
Helicobacter pylori w kale - antygen                                                                                     38 zł  
Hemoglobina glikowana (HbA1c)                                                                                     39 zł  
HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24)                                                                                     52 zł  
Homocysteina                                                                                   104 zł  
Hormon antydiuretyczny (ADH, wazopresyna)                                                                                   206 zł  



Hormon wzrostu (hGH)                                                                                     47 zł  
Immunoglobulina Ig E (całk.) w surowicy                                                                                     39 zł  
immunoglobulina IgA w surowicy                                                                                      39 zł  
immunoglobulina IgA w surowicy                                                                                      39 zł  
immunoglobulina IgA w surowicy                                                                                      39 zł  
Insulina                                                                                     45 zł  
Krzywa insulinowa (insulina po obciążeniu 75 g glukozy – 3 oznaczenia - 0, po 1 h, po 2 h)                                                                                   125 zł  
Kalcytonina                                                                                     90 zł  
Kalprotektyna w kale                                                                                   120 zł  
Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych                                                                                     20 zł  
Kinaza kreatynowa (CK)                                                                                     18 zł  
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.                                                                                     46 zł  
Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa                                                                                     38 zł  
Kortyzol                                                                                     53 zł  
Krążący antykoagulant tocznia - LA                                                                                   159 zł  
Kreatynina w surowicy                                                                                     14 zł  
Krew utajona w kale (met. immunochemiczną)                                                                                     32 zł  
Krztusiec - przeciwciała IgA (Bordetella pertussis)                                                                                     90 zł  
Krztusiec - przeciwciała IgG (Bordetella pertussis)                                                                                     90 zł  
Krztusiec - przeciwciała IgM (Bordetella pertussis)                                                                                     90 zł  
Kwas foliowy                                                                                     51 zł  
Kwas moczowy  w surowicy                                                                                     14 zł  
Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen)                                                                                      53 zł  
Lipaza                                                                                      40 zł  
Lipidogram                                                                                      35 zł  
Luteotropina (LH)                                                                                     40 zł  
Magnez w surowicy                                                                                     16 zł  
Mocz - badanie ogólne                                                                                      17 zł  
Mocznik                                                                                     14 zł  
Morfologia krwi z rozmazem automatycznym                                                                                     15 zł  
Morfologia krwi z rozmazem mikroskopowym (ręcznym)                                                                                     28 zł  



Mycoplazma pneumoniae - przeciwciała IgG                                                                                     82 zł  
Mycoplazma pneumoniae - przeciwciała IgM                                                                                     78 zł  
Mycoplazma pneumoniae przeciwciała IgA                                                                                     93 zł  
NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B)                                                                                   137 zł  
Odczyn Biernackiego (OB.)                                                                                     11 zł  
Owsiki w wymazie okołoodbytniczym                                                                                     30 zł  
Przeciwciała antytyreoglobulinowe (ATG)                                                                                     52 zł  
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgG                                                                                     75 zł  
Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgM                                                                                     75 zł  
Przeciwciała przeciw jądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano)                                                                                     67 zł  
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)                                                                                     52 zł  
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb)                                                                                   147 zł  
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)                                                                                   116 zł  
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG)                                                                                   116 zł  

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG, S1 i N met. Polycheck 
(po przechorowaniu i/lub szczepieniu - stężenie przeciwciał - oddzielnie białko S1 i N                                                                                   110 zł  

Przeciwciała przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową  
po przechorowaniu lub szczepieniu (łączne stężenie przeciwciał)                                                                                   110 zł  
Pakiet przeciwciała Covid-19 (IgM, IgG) - po przechorowaniu (nie po szczepieniu)                                                                                   180 zł  
Panel Celiakia IgA-metodą Polycheck                                                                                   132 zł  
Panel Celiakia IgG-metodą Polycheck                                                                                   132 zł  
Panel alergenów atopowych 20 alergenów metodą Polycheck  229 zł  
Panel alergenów atopowych 30 alergenów metodą Polycheck  253 zł  
Panel alergenów wziewnych 20 alergenów metodą Polycheck  217 zł  
Panel alergenów pokarmowych 20 alergenów metodą Polycheck  217 zł  
Panele Polycheck - inne   zapytaj w Recepcji lub na wizycie u naszego specjalisty  
Parathormon PTH                                                                                     54 zł  
Peptyd Natriuretyczny Typu B (BNP)                                                                                   132 zł  
Płytki krwi                                                                                      21 zł  
Posiew moczu                                                                                     45 zł  
Posiew ogólny kału                                                                                     68 zł  



Posiew ropy - tlenowo                                                                                      86 zł  
Posiew kau w kierunku Salmonella Shigella                                                                                     52 zł  
Posiew wymazu z nosa w kierunku S.aureus                                                                                     43 zł  
Posiew wymazu z rany - tlenowo                                                                                     86 zł  
Posiew wymazu z ucha - tlenowo                                                                                     47 zł  
Posiew wymazu ze skóry                                                                                     55 zł  
Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony - gardło, migdałki                                                                                     63 zł  
Posiew z nosa rozszerzony                                                                                     61 zł  
Posiew ze zmian skórnych - tlenowo                                                                                     55 zł  
Posiew ze zmiany trądzikowej - tlenowo                                                                                     86 zł  
Potas w surowicy                                                                                     13 zł  
Progesteron                                                                                     44 zł  
Prokalcytonina PCT                                                                                   212 zł  
Prolaktyna (PRL)                                                                                     44 zł  
PSA całkowity                                                                                     50 zł  
PSA wolny                                                                                     73 zł  
Rak piersi i jajnika - 8 mutacji w genie BRCA1 najcz. w populacji pl oraz mutacji rzadkich (ok. 150)                                                                                    520 zł  
Rak piersi i jajnika- badanie najczęstszej mutacji w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich                                                                                   268 zł  
Rubella (różyczka) - przeciwciała IgG                                                                                      56 zł  
Rubella (różyczka) - przeciwciała IgM                                                                                     58 zł  
SARS-Cov 2 test antygenowy (wymaz z nosa)                                                                                   120 zł  
SARS-Cov 2 test antygenowy (wymaz z nosa) z wydaniem wyniku w języku angielskim                                                                                   150 zł  
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S)                                                                                     61 zł  
Sód w surowicy                                                                                     13 zł  
Test Roma                                                                                   159 zł  
Testosteron                                                                                     44 zł  
Testosteron wolny                                                                                     90 zł  
Testy i panele alergiczne   zapytaj w Recepcji lub na wizycie u naszego specjalisty  
Testy i panele genetyczne, w tym predyspozycja do chorób nowotworowych  zapytaj w Recepcji lub na wizycie u naszego specjalisty  
Testy i panele na nietolerancje pokarmowe   zapytaj w Recepcji lub na wizycie u naszego specjalisty  
Toxoplazma gondi - przeciwciała IgG                                                                                     47 zł  



Toxoplazma gondi - przeciwciała IgM                                                                                     47 zł  
Transferyna                                                                                      46 zł  
Triglicerydy                                                                                      16 zł  
Troponina I                                                                                     48 zł  
Troponina T                                                                                     48 zł  
TSH – Tyreotropina trzeciej generacji                                                                                     32 zł  
Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC)                                                                                     16 zł  
Wapń całkowity w surowicy                                                                                     13 zł  
Witamina D - 25(OH)D Total                                                                                     75 zł  
Witamina B12                                                                                     45 zł  
Wolna trijodotyronina (FT3)                                                                                     33 zł  
Wolna tyroksyna (FT4)                                                                                     33 zł  
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą RT-PCR                                                                                   242 zł  
Żelazo w surowicy                                                                                     20 zł  

  
Pobranie materiału do badań                                                                                       8 zł  

  

Wykonujemy take inne badania krwi, moczu, kału, wymazy z nosa, gardła i inne badania.  
Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię badania w cenniku – prosimy o kontakt z naszą Recepcją.   

Sprawdzimy czy możemy je dla Ciebie wykonać.  
  
  

Telefon: 570 440 401 oraz 570 440 408   email: recepcja@primemedical.pl 
 


