CENNIK BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Rodzaj badania

Cena (zł)

Posiew moczu ujemny lub niediagnostyczny

30,00

Posiew tlenowy materiału z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosa, gardła,
itp.)

25,00

Posiew w kierunku nosicielstwa MRSA (gardło ,nos, pachwiny, odbyt) - ujemny

10,00

Posiew tlenowy materiału z zakażenia ucha (wymaz, wydzielina)

25,00

Posiew krwi, PMR, płynów z jam ciała (płyn z opłucnej, płyn stawowy, ropa)
tlenowy oraz beztlenowy w systemie BACTEC

30,00

Wymaz z okolic cewnika, posiew końcówki cewnika

25,00

Wymaz z pochwy, cewki moczowej, owrzodzeń narządów płciowych

25,00

Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa GBS

20,00

Biocenoza pochwy + posiew w kierunku Trichomonas vaginalis

15,00

Posiew kału ogólny

30,00

Posiew kału, wymaz z odbytu w kierunku SS oraz posiew kału w kierunku Yersinia
spp- ujemny

15,00

Posiew kału w kierunku VRE,KPC,MBL,ESBL (nosicielstwo, kolonizacja)

25,00

Wymaz ze zmian skórnych, owrzodzeń

45,00

Posiew w kierunku grzybów z częściową identyfikacją na podłożu chromogennym

15,00

Posiew tlenowy plwociny

45,00

Wymaz z worka spojówkowego

30,00

Badanie w systemie automatycznym Vitek
Identyfikacja drobnoustrojów (1 patogen)

30,00

Antybiogram (dla 1 patogenu)

30,00

Testy komercyjne – wykrywanie patogenów
Wykrywania wirusów grypy A i B w wymazach z górnych dróg oddechowych- test
immunochromatograficzny

30,00

Wykrywanie antygenu GDH oraz toksyny A i B Clostridium difficile w kale- test
immunochromatograficzny

70,00

Wykrywanie antygenów Rotawirusów, Adenowirusów i Norowirusów w kale- test
immunochromatograficzny

50,00

Wykrywanie wirusów RSV i adenowirusów w materiałach z górnych dróg
oddechowych- test immunochromatograficzny

30,00

Wykrywanie antygenów Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła test
immunochromatograficzny

30,00

Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Giardia lamblia w kale

26,00

Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Helicobacter pylori w kale

26,00

Test immunochromatograficzny wykrywający antygeny Campylobacter w kale

30,00

Test Westen blot (Borelioza IgG i Ig M ) test potwierdzający

200,00

Test alergiczny (wziewny pediatryczny 36 alergenów)

160,00

Testy alergiczne 10 alergenów (zwierzęta, drzewa, alergeny domowe, trawy i
chwasty, nabiał i orzechy, owoce, warzywa, mąka i mięso)

60,00

Test alergiczny (osy, pszczoły)

70,00

INNE BADANIA
Badanie w kierunku Demodex spp (NUŻENIEC)
rzęsy, zeskrobiny skóry zmienionej chorobowo

Cena (zł)

25,00

