PAKIET BADAŃ
POSZERZONY
Pakiet Podstawowy został uzupełniony w tym zestawie badań o bardziej szczegółową
ocenę funkcji wątroby i nerek oraz badania związane z chorobami układu krążenia
i tarczycy. Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym sygnałem rozwoju niektórych chorób
np.: cukrzycy, anemii, miażdżycy oraz mogą być wskaźnikiem toczącego się stanu
zapalnego, zaburzeń elektrolitowych, infekcji czy chorób nowotworowych. Pozwalają
również na ocenę ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienia, zawału
mięśnia sercowego czy udaru mózgu).
Mocz-badanie ogólne jest podstawowym badaniem odzwierciedlającym funkcję układu
moczowego służącym do wykrywania m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo-płciowego.
OB. jest badaniem oceniającym ogólny stan zdrowia i umożliwiającym wykrycie stanów zapalnych
związanych z różnymi chorobami.
Morfologia krwi całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych i
płytek). Badanie służące do oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania
wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów odporności czy infekcji.
Większość chorób powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.
Glukoza podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.
Elektrolity (Na, K) rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej występujących m.in.
w chorobach nerek lub w odwodnieniu organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może
powodować zaburzenia rytmu serca.
Lipidogram szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwoju miażdżycy – przyczyny chorób układu
krążenia. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego”
cholesterolu), LDL („złego” cholesterolu) i triglicerydów.
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, GTP, BIL) zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje
wątroby i dróg żółciowych.
Mocznik i kreatynina podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia
metaboliczne lub odwodnienie organizmu.
Kwas moczowy badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz
dolegliwościami stawowymi.
Żelazo nieprawidłowy, niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi,
niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. Wynikiem niedoboru żelaza może być
anemia, początkowo objawiająca się tylko np. osłabieniem lub złym samopoczuciem.
TSH badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy. Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu
może sugerować niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej nadczynność. Choroby
tarczycy mają negatywny wpływ na większość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością,
zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub chudnięciem.

Łączny koszt badań: 137 zł
Koszt badań w pakiecie 117 zł (20 zł taniej)
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