
Nazwa badania Materiał

Realizacja w 

dniach 

roboczych

Cena netto 

PLN

UKŁAD MOCZOWY
Posiew moczu mocz 1-4 dni     27,00 zł 

Posiew w kierunku S.pyogenes  i Strep. 

Gr.C i G

wymaz z gardła, 

migdałków 

podniebiennych

2-4 dni     40,00 zł 

Posiew z górnych dróg oddechowych 

rozszerzony

wymaz z gardła, wymaz 

z nosogardła, wymaz z 

migdałków 

podniebiennych

2-4 dni     45,00 zł 

Posiew wymazu z jamy ustnej wymaz z jamy ustnej 2-6 dni     42,00 zł 
UKŁAD POKARMOWY            -   zł 

Posiew ogólny kału kał, wymaz z odbytu 2-4 dni     45,00 zł 
Posiew wymazu z odbytu wymaz z odbytu 2-4 dni     45,00 zł 
 Posiew w kierunku pałeczek 

Salmonella spp., Shigella spp.
kał, wymaz z odbytu 2-4 dni     42,00 zł 

Posiew w kierunku enteropatogennych 

szczepów E. coli 
kał, wymaz z odbytu 2-4 dni     60,00 zł 

Posiew  w kierunku pałeczek Yersinia 

spp.
kał, wymaz z odbytu 2-4 dni     45,00 zł 

Posiew  w kierunku pałeczek Campylobacter spp.kał, wymaz z odbytu 3-6 dni     70,00 zł 

Posiew w kierunku werotoksycznych 

szczepów Escherichia coli  (+PCR)
kał, wymaz z odbytu do 10 dni   115,00 zł 

Diagnostyka Clostridium difficile  ozn. 

GDH oraz toksyny A+B
kał 1-2 dni     90,00 zł 

Clostridium difficile – test przesiewowy 

GDH
kał 1-2 dni     75,00 zł 

Clostridium difficile  - Toksyny A i B kał 1-2 dni     75,00 zł 
Posiew kału w kierunku Clostridium 

difficile
kał, wymaz z odbytu 2-4 dni     50,00 zł 

Rotawirusy i Adenowirusy - 

wykrywanie antygenu
kał 1-2 dni     45,00 zł 

Norovirus - wykrywanie antygenu kał 1-2 dni   120,00 zł 
UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY -  zł        

Biocenoza pochwy (stopień czystości 

pochwy)

wydzielina z pochwy 

pobrana na szkiełko 

podstawowe

2-3 dni     50,00 zł 

Badanie w kierunku Trichomonas 

vaginalis
wydzielina z pochwy 1-3dni     50,00 zł 

Posiew z dróg moczowo-płciowych 
wymaz, wydzielina z szyjki 

macicy, pochwy, cewki 

moczowej, spod napletka

2-6 dni     60,00 zł 

Posiew beztlenowy z dróg moczowo-

płciowych 

wymaz, wydzielina z szyjki 

macicy, pochwy, cewki 

moczowej, spod napletka

do 7 dni     50,00 zł 

Posiew nasienia nasienie 2-4 dni     55,00 zł 
Posiew w kierunku Streptococcus 

agalactiae  (GBS)

wymaz z pochwy i/lub 

odbytu
2-4 dni     50,00 zł 

Posiew w kierunku Neisseria 

gonorrhoeae

wymaz/wydzielina z 

cewki moczowej,    

wydzielina z szyjki 

macicy

2-4 dni     50,00 zł 

Chlamydia trachomatis  – wykrywanie 

antygenu

wymaz z cewki 

moczowej, wymaz z 

szyjki macicy

do 7 dni     85,00 zł 

Badanie w kierunku Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma spp.

wymaz z cewki 

moczowej, pochwy, 

szyjki macicy, nasienie

2-5 dni     80,00 zł 

PŁYNY USTROJOWE -  zł        
Posiew krwi tlenowy krew do 8 dni     65,00 zł 
Posiew krwi beztlenowy krew do 8 dni     65,00 zł 

INNE POSIEWY            -   zł 

Posiew w kierunku bakterii 

beztlenowych

materiały wskazane 

przez lekarza na 

skierowaniu

do 7 dni     40,00 zł 

Posiew w kierunku grzybów 

drożdżopodobnych

materiały wskazane 

przez lekarza na 

skierowaniu

2-6 dni     45,00 zł 

CYTOLOG
Materiał cytologiczny z 

szyjki macicy
5-7 dni 45,00

CYT-PLN
Materiał cytologiczny z 

szyjki macicy
10-14 dni 100,00
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H-DROBN

Materiał 

histopatologiczny: 

drobne zmiany skórne, 

materiał z endoskopii, 

wyskrobiny, wycinki z 

szyjki itp. 

10-14 dni 100,00
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