PAKIET ZDROWY MALUCH
Pakiet zawiera: Morfologię z automatycznym rozmazem, Badanie ogólne
moczu, CRP, ASO, ALP (fosfatazę alkaiczną), Fosfor, Ca, Immunoglobulinę E (IgE całkowite).

OPIS BADANIA
• Badania w tym pakiecie skomponowano z myślą o sprawdzeniu
funkcjonowania podstawowych układów u dzieci. Wyniki poszczególnych
badań mogą nieść informację o toczącej się infekcji bakteryjnej lub
wirusowej górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc, nerek czy układu
moczowego. Pakiet umożliwia również wykluczenie infekcji pasożytniczych
układu pokarmowego oraz wykrycie pierwszych sygnałów niektórych chorób
jak np. alergii czy anemii.
Pakiet zawiera
• Morfologię z automatycznym rozmazem
• Badanie ogólne moczu (najlepiej złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo,
zaraz po przebudzeniu)
• CRP
• ASO
• ALP (fosfatazę alkaiczną)
• Fosfor
• Ca
• Immunoglobulinę E (IgE całkowite)
• Kał-badanie parazytologiczne

CENA: 60zł

Badanie Vit D
Badanie, które ma na celu oznaczenie poziomu witaminy D (kalcydiolu).
OPIS PRODUKTU
• Badanie to wykonuje się w celu potwierdzenia ewentualnego
niedoboru witaminy D, jeżeli u pacjenta wystąpiły objawy niedoboru
wit. D, tj. zniekształcenie kości u dzieci (krzywica), lub osłabienie,
rozmiękanie i złamania kości u dorosłych. Niskie stężenie kalcydiolu we
krwi może oznaczać, że wytwarzanie wit. D pod wpływem promieni
słonecznych i jej ilości przyjmowane w diecie są zbyt małe dla potrzeb
organizmu lub że wchłanianie jelitowe tej witaminy jest zaburzone.
Wysokie stężenie zwykle związane jest ze zbyt dużą podażą witaminy
D. Niedobory witaminy D mogą wpływać na obniżenie odporności
organizmu.
CENA: 40 zł

PAKIET METABOLICZNY
W skład pakietu wchodzi: morfologia z automatycznym rozmazem, mocz- badanie ogólne,
glukoza, TSH, fT4, lipidogram.
Opis produktu
• Badania zawarte w tym pakiecie pozwalają na wykrycie nieprawidłowości
metabolicznych, takich jak podwyższony poziom glukozy, cholesterolu,
trójglicerydów, hormonów tarczycy. Zaburzenia te mogą przez długi czas
przebiegać bezobjawowo, więc ich wczesne wykrywanie jest bardzo istotne,
zwłaszcza u pacjentów rodzinnie obciążonych m.in. hipercholesterolemią,
cukrzycą, chorobami tarczycy.
Pakiet zawiera
• morfologia z automatycznym rozmazem
• mocz- badanie ogólne (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo, zaraz
po przebudzeniu)
• glukoza
• TSH
• FT4
• lipidogram

CENA: 65 zł

ZDROWY PRZEDSZKOLAK
W skład pakietu wchodzi: Morfologia z automatycznym rozmazem, CRP,
ASO(Antystreptolizyna), Alat, Kreatynina, Mocz- badanie ogólne, Kał- badanie
parazytologiczne (na pasożyty), Kał- Giardia lamblia w kale, Kał- badanie ogólne, Glukoza.
Opis produktu
• Przedszkole to dla rosnącego dziecka okres wielu nowych wyzwań, to również
czas wzmożonej ekspozycji na infekcje i czas treningu dla układu
odpornościowego. Ten pakiet skomponowano, mając na uwadze częstą
zapadalność na infekcyjne choroby wirusowe i bateryjne, a także częste
infestacje pasożytnicze w tym okresie rozwojowym. Oznaczenie glukozy
pozwala dodatkowo na wykrycie pierwszych sygnałów mogących świadczyć o
rozwijającej się cukrzycy.
Pakiet zawiera
• Morfologia z automatycznym rozmazem
• CRP
• ASO(Antystreptolizyna)
• Alat
• Kreatynina
• Mocz- badanie ogólne (należy złożyć pierwszą próbkę moczu rano na czczo,
zaraz po przebudzeniu)
• Kał- badanie parazytologiczne (na pasożyty) *
• Kał- Giardia lamblia w surowicy
• Helicobacter - antygen w kale
• Glukoza

CENA: 125 zł

ZDROWE KOŚCI Dziecka
W skład pakietu wchodzi: morfologia z automatycznym rozmazem, fosfataza alkaliczna, wapń,
fosfor, witamina D3 0,25 OH.

Opis produktu
• Pakiet umożliwiający ocenę gospodarki wapniowo- fosforanowej, wykrywanie
niedoboru witaminy D3.
Pakiet zawiera
• morfologia z automatycznym rozmazem
• fosfataza alkaliczna
• wapń
• fosfor
• witamina D3 0,25 OH

CENA: 60 zł

