
 

 

Układ wydalniczy 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew moczu (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii 
tlenowych) 

42,90 

Górne drogi oddechowe 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew z górnych dróg oddechowych podstawowy (procedura obejmuje 
posiew w kierunku Streptococcus pyogenes (paciorkowiec 
ropotwórczy)) 

31,00 

Posiew z górnych dróg oddechowych rozszerzony (procedura obejmuje 
posiew w kierunku potencjalnie patogennych bakterii tlenowych) 

45,00 

Posiew z nosa podstawowy (procedura obejmuje posiew w kierunku 
Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty)) 

31,00 

Posiew z nosa rozszerzony (procedura obejmuje posiew w kierunku 
potencjalnie patogennych bakterii tlenowych) 

45,00 

Posiew z jamy ustnej (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii 
tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 

33,00 

Posiew materiału z przewodu słuchowego zewnętrznego (procedura 
obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów 
drożdżopodobnych) 

33,00 

Posiew materiału z ucha środkowego, zatok (procedura obejmuje 
posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów 
drożdżopodobnych) 

61,00 

Aspergillus - antygen 225,00 

Candida - antygen 94,00 

Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny 50,00 

Chlamydophila pneumoniae – wykrywanie antygenu (wykrywanie 
antygenu metodą immunofluorescencji) 

88,00 

Dolne drogi oddechowe 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew materiałów z dolnych dróg oddechowych (plwocina, wydzielina 
oskrzelowa) – metoda jakościowa (procedura obejmuje posiew w 
kierunku bakterii tlenowych) 

40,00 

Układ pokarmowy 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew kału ogólny, wymaz z odbytu (procedura obejmuje posiew w 
kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 

50,00 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE 

 



 

Posiew na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (SS) (posiew na 
podłoża selektywne) 

33,00 

Posiew kału na obecność Escherichia coli enteropatogennych (EPEC) 
(posiew na podłoża selektywne) 

45,00 

Posiew kału na obecność pałeczek Yersinia (posiew na podłoża 
selektywne) 

49,00 

Posiew kału na obecność Campylobacter (posiew na podłoża 
selektywne) 

100,00 

Test przesiewowy w kierunku Clostridium difficile (wykrywanie enzymu 
GDH metodą immunoenzymatyczną) 

60,00 

Wykrywanie toksyn A i B Clostridium difficile (wykrywanie toksyny A i B 
met. immunoenzymatyczną) 

80,00 

Posiew kału na obecność Clostridium difficile (posiew na podłoża 
selektywne) 

41,00 

Badanie na obecność Rota-, Adenowirusów (wykrywanie wirusów met. 
immunochromatograficzną) 

30,00 

Badanie na obecność Norovirusów (wykrywanie wirusów met. 
immunochromatograficzną) 

90,00 

Identyfikacja szczepu SS w SANEPID (identyfikacja serologiczna, dopłata 
do badania P-SS jeśli wymagana jest identyfikacja szczepu w SANEPID) 

174,00 

Badanie kału na nosicielstwo 48,00 

Narząd wzroku 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew materiału z oka/spojówek (procedura obejmuje posiew w 
kierunku bakterii tlenowych) 

40,00 

Skóra / tkanka podskórna 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew ze zmiany trądzikowej (procedura obejmuje posiew w kierunku 
bakterii tlenowych i beztlenowych) 

64,00 

Posiew wymazu ze skóry (nosicielstwo) (procedura obejmuje posiew w 
kierunku bakterii tlenowych) 

40,00 

Posiew ze zmiany skórnej (skóra, zmiany powierzchowne) (procedura 
obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych) 

40,00 

Posiew wymazu z rany (zmiany głębokie, oparzenia, zmiany ropne) 
(procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii tlenowych i 
beztlenowych) 

64,00 

Układ moczowo - płciowy 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew materiału z dróg moczowo płciowych (kanał szyjki macicy, 
pochwa, cewka moczowa, napletek) (procedura obejmuje posiew w 
kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych) 

47,00 

Badanie wydzieliny z pochwy w kierunku Vaginozy 33,00 

Stopień czystości pochwy (ocena preparatu) 33,00 



 

Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (ocena preparatu) 33,00 

Posiew nasienia (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii 
tlenowych) 

40,00 

Posiew na obecność Streptococcus agalactiae (procedura obejmuje 
posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS)) 

45,00 

Posiew na obecność Neisseria gonorrhoeae (procedura obejmuje 
posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae) 

39,00 

Chlamydia trachomatis – wykrywanie antygenu (wykrywanie antygenu 
metodą immunofluorescencji) 

61,00 

Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. (hodowla, identyfikacja, ocena 
ilosciowai oznaczenie lekowrażliwości) 

65,00 

Płyny ustrojowe 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Posiew krwi tlenowy (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii 
tlenowych) 

50,00 

Posiew krwi beztlenowy (procedura obejmuje posiew w kierunku 
bakterii beztlenowych) 

50,00 

Posiew innych płynów ustrojowych (płyn z opłucnej, z otrzewnej, płyn 
stawowy itp.) (procedura obejmuje posiew w kierunku bakterii 
tlenowych i beztlenowych) 

30,00 

Inne posiewy 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Badanie kontrolne mleka 40,00 

Badanie na nosicielstwo patogenów alarmowych 30,00 

Posiew na obecność bakterii beztlenowych (procedura obejmuje 
posiew w kierunku bakterii beztlenowych) 

41,00 

Badanie na nosicielstwo MRSA 35,00 

Posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych (procedura obejmuje 
posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych) 

23,00 

Posiew na obecność dermatofitów (procedura obejmuje ocenę 
preparatu i posiew na podłożach bakteriologicznych) 

65,00 

Sporal A (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji)Cena netto- 
badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 

45,00 

Sporal S (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji) Cena netto- 
badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 

18,00 

ATTEST (posiew w celu oceny skuteczności sterylizacji) Cena netto- 
badanie Sporal jest zawsze opodatkowane 23 % . 

45,00 

Diagnostyka gruźlicy 

NAZWA BADANIA Cena PLN 

Diagnostyka gruźlicy - preparat w kierunku prątków (ocena preparatu) 28,00 

Diagnostyka gruźlicy - posiew w kierunku prątków met. 
Konwencjonalną (posiew na obecność prątków) 

49,00 



 

Diagnostyka gruźlicy - posiew w kierunku prątków met. automatyczną 
(krew, PMR) (posiew na obecność prątków) 

190,00 

Bad. w kierunku gruźlicy met.biologii molekularnej 300,00 

QuantiFERON-TB (ELISA) 240,00 

 


