
NAZWA USŁUGI NAZWA WARIANTU

AFP - alfa - fetoproteina

Albumin / Albuminy

Amylaza / Amylase

Amylaza w moczu / Amylase - urine

Androstendion

Antybiogram do posiewu (materiał różny)

Antybiogram do posiewu (mocz, gardło, nos,oko)

Antybiogram do posiewu z wymazu gardła, oka, nosa i plwociny

APTT

ASO ilościowo

Badanie EKG - spoczynkowe medycyna pracy

Badanie EKG - spoczynkowe

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów naskórek stóp - zeskrobiny

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć nogi

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów paznokieć ręki

Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów zeskrobiny skórne

Białko całkowite / Total Protein

Białko w moczu

Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin

Bilirubina całkowita / Total Bilirubin

Bilirubina całkowita i frakcje (d. Bilirubina pośrednia)

Borelioza IgG

Borelioza IgM

CA 125

CA 15.3 - antyg. raka sutka

CA 19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego

Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe

CEA - antygen carcinoembrionalny

Chlorki / Cl

Cholesterol

Cholinesteraza

CK (kinaza kreatynowa)

CK - MB mass

CMV IgG

CMV IgM

CRP ilościowo

Cynk

Czas trombinowy - TT

D - Dimery

Dehydroepiandrosteron (DHEA)

EBV / Mononukleoza IgG

EBV / Mononukleoza IgM

Echokardiografia - USG serca

Eozynofile w wymazie z nosa

Eozynofilia bezwzględna w rozmazie krwi

Estradiol

Estriol wolny

Ferrytyna / Ferritin

Fibrynogen

Fosfataza kwaśna

Fosfataza kwaśna sterczowa

Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase

Fosfor / P

Fosfor w moczu / P - urine / DZM

FSH

GGTP

Glukoza / Glucose 120' / 120' po jedzeniu

Glukoza / Glucose 60' / 60' po jedzeniu



Glukoza / Glucose na czczo

Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinie

Glukoza / Glucose test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach

Glukoza i ketony w moczu

Grupa krwi AB0, Rh, p/ciała przeglądowe

Hb A1c - Hemoglobina glikowana

HBc Ab IgM

HBc Ab total

HBs Ab / przeciwciała

HBs Ag / antygen

HCV Ab / przeciwciała

HDL Cholesterol

Helicobacter Pylori - antygen w kale

Helicobacter Pylori IgG ilościowo

HIV I / HIV II

Immunoglobulin IgA

Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)

Immunoglobulin IgG

Immunoglobulin IgM

Iniekcja dostawowa i okołostawowa

Iniekcja dożylna

Iniekcja podskórna/domięśniowa

INR / Czas protrombinowy / Quick

Insulina / Insuline Insuline 60'/ Insulina 60'

Insulina / Insuline po 75g glukozy po 2 godzinach

Kał posiew ogólny

Kał posiew w kierunku SS

Kał posiew w kierunku Yersinia enterocolitica

Kał badanie ogólne aB0, Rh, p/ciała przeglądowe

Kał na Lamblie ELISA

Kał na nosicielstwo 3 próby (do badań sanitarnych) 1-sza próba

Kał na nosicielstwo 3 próby (do badań sanitarnych) 2-ga próba

Kał na nosicielstwo 3 próby (do badań sanitarnych) 3-cia próba

Kał na pasożyty 1 próba

Kał na resztki pokarmowe

Kał na Rota i Adenowirusy

Konsultacja alergologa dzieci

Konsultacja alergologa

Konsultacja dermatologa dzieci

Konsultacja dermatologa

Konsultacja endokrynologa

Konsultacja internisty

Konsultacja kardiologa i Echo serca

Konsultacja kardiologa

Konsultacja laryngologa dzieci

Konsultacja laryngologa

Konsultacja lekarza rodzinnego

Konsultacja neurologa

Konsultacja ortopedy

Konsultacja pediatry w gabinecie dzieci chorych

Konsultacja pediatry w gabinecie dzieci zdrowych

Konsultacja psychiatry

Konsultacja psychologa

Konsultacja pulmonologa

Konsultacja urologa

Kortyzol / Cortisol rano

Kreatynina / Creatinine

Kreatynina w moczu / Creatinine - urine



Kreatynina w moczu / DZM

Krew utajona w kale / F.O.B.

Krztusiec IgG

Krztusiec IgM

Kwas foliowy

Kwas moczowy / Uric acid

Kwas moczowy w moczu / DZM

Kwas moczowy w moczu / Uric acid - urine

LDH - dehydrogen. mlecz.

LDL Cholesterol

LH

Lipaza

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

Magnez / Mg

Magnez / Mg w moczu

Mocz - badanie ogólne

Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN w moczu

Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN

Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny

Mycoplasma pneumoniae IgG

Mycoplasma pneumoniae IgM

OB. / ESR

Odczulanie

Ołów

P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO

P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG

P/ciała p/chlamydia pneumoniae IgG

P/ciała p/chlamydia pneumoniae IgM

P/ciała p/chlamydia trachomatis IgA

P/ciała p/chlamydia trachomatis IgG

P/ciała p/chlamydia trachomatis IgM

Parathormon

Peptyd C

Płytki krwi

Posiew beztlenowy wymaz

Posiew moczu

Posiew nasienia tlenowy

Posiew plwociny

Posiew tlenowy wymaz

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wymaz

Potas / K

Potas / K  w moczu

Potas / K  w moczu / DZM

Progesteron / Progesterone

Prolaktyna / Prolactin

Proteinogram

PSA całkowite / Total PSA

Reticulocyty

RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY ilościowo

Rozmaz ręczny krwi

Różyczka IgG / Rubella IgG

Różyczka IgM / Rubella IgM

Rtg barku / ramienia - osiowe lewego

Rtg barku / ramienia - osiowe obu

Rtg barku / ramienia - osiowe prawego

Rtg barku / ramienia AP + bok lewego

Rtg barku / ramienia AP + bok obu - zdjęcie porównawcze

Rtg barku / ramienia AP + bok prawego

Rtg barku / ramienia AP lewego



Rtg barku / ramienia AP prawego

Rtg barku AP + osiowe

Rtg czaszki oczodoły

Rtg czaszki PA + bok

Rtg czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego

Rtg czynnościowe stawów skroniowo  żuchwowych

Rtg jamy brzusznej na leżąco

Rtg jamy brzusznej na stojąco

Rtg klatki piersiowej

Rtg kości krzyżowej i guzicznej

Rtg kości łódeczkowatej lewej

Rtg kości łódeczkowatej prawej

Rtg kości śródstopia

Rtg kości udowej AP + bok lewej

Rtg kości udowej AP + bok prawej

Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + bok

Rtg kręgosłupa lędźwiowo  krzyżowego AP + Bok

Rtg kręgosłupa piersiowego AP + bok

Rtg kręgosłupa piersiowego bok

Rtg kręgosłupa szyjnego AP + bok

Rtg kręgosłupa szyjnego bok

Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok

Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok

Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok

Rtg miednicy i stawów biodrowych

Rtg mostka/boczne klatki piersiowej

RTG nadgarstka PA + bok lewy

RTG nadgarstka PA + bok obu

RTG nadgarstka PA + bok prawy

Rtg nadgarstka boczne lewego

Rtg nadgarstka boczne prawego

Rtg noso - gardła

Rtg obojczyka lewego

Rtg obojczyka prawego

Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos lewej

Rtg palca/palców stopy AP + bok/skos prawej

Rtg palec/palce PA + bok / skos lewej ręki

Rtg palec/palce PA + bok / skos prawej ręki

Rtg pięty boczne

Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego

Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu

Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego

Rtg przedramienia lewego AP + bok

Rtg przedramienia prawego AP + bok

Rtg ręki PA obu

Rtg ręki wiek kostny

Rtg rzepki osiowe lewej

Rtg rzepki osiowe obu

Rtg rzepki osiowe prawej

Rtg stawów krzyżowo - biodrowych PA

Rtg stawu biodrowego AP lewego

Rtg stawu biodrowego AP obu

Rtg stawu biodrowego AP prawego

Rtg stawu biodrowego osiowe lewego

Rtg stawu biodrowego osiowe prawego

Rtg stawu kolanowego AP + bok lewego

Rtg stawu kolanowego AP + bok obu

Rtg stawu kolanowego AP + bok prawego

RTG stawu łokciowego



Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok lewego

Rtg stawu skokowo - goleniowego AP + bok prawego

Rtg stopy AP + bok/skos lewej

Rtg stopy AP + bok/skos obu

Rtg stopy AP + bok/skos prawej

Rtg stóp AP (porównawczo)

Rtg uda + podudzia

Rtg zatok przynosowych

Rtg żeber (1 strona) w 2 skosach

Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR

SHBG

Sód / Na

Sód / Na w moczu

Spirometria

T3 Wolne / Free - T3

T4 Wolne / Free - T4

Test BTA

Testosteron / Testosterone

Testosteron wolny

Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG

Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM

Total Beta - hCG

Transaminaza GOT / AST

Transaminaza GPT / ALT

Transferyna

Trójglicerydy / Triglicerides

TSH / hTSH

Tyreoglobulina / Thyroglobulin

USG / doppler tętnic szyjnych i kręgowych

USG / doppler tętnic kończyn dolnych

USG / doppler tętnic kończyn górnych

USG / doppler żył kończyn dolnych

USG / doppler żył kończyn górnych

USG jamy brzusznej

USG nadgarstka

USG prostaty przez powłoki brzuszne

USG stawów biodrowych

USG stawu barkowego

USG stawu kolanowego

USG stawu łokciowego

USG stawu skokowego

USG ścięgna Achillesa

USG ślinianek

USG tarczycy

USG tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki etc.)

USG układu moczowego

USG węzłów chłonnych

Wapń / Ca

Wapń w moczu / DZM

Witamina B12

Witamina D3- metabolit 25 OH

Wymaz z migdałka

Wymaz z nosa

Wymaz z odbytu posiew w kierunku pać. hem. z gr. B (GBS)

Wymaz z rany

Założenie Holtera RR w gabinecie

Zmiana / założenie / zdjęcie - opatrunek duży

Zmiana / założenie / zdjęcie - opatrunek mały do 10x10cm

Żelazo / Fe


