
BADANIA WYKONYWANE METODĄ PCR  

Badanie Materiał Cena Czas oczekiwania na wynik 

Czynnik V "LEIDEN" 
krew (EDTA) -2 probówki + wymaz      

z policzka 
265,00 zł 

 

Chlamydia trachomatis 
wymaz -zestaw dostępny na 

zamówienie w 
laboratorium/mocz/nasienie 

150,00 zł 
 

Chlamydia pneumoniae 

wymaz-zestaw dostępny na 
zamówienie w 

laboratorium/popłuczyny 
oskrzelowo-pęcherzykowe/inne 

200,00 zł 

 

Pakiet HPV - HR (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 
wymaz-zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

150,00 zł 
 

HPV - 48 wymaz    

HPV - 48 z genotypowaniem wymaz 220,00 zł  

Pakiet HPV - 35 (typy niskoonkogenne: 6, 11, 40,42, 44, 54, 61, 62, 71, 
72, 81, 83, 84, i wysokoonkogenne: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 
51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85, 89) 

wymaz-zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

370,00 zł 

 

Pakiet HPV - 18 
(6,11,42,43,44,16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 

wymaz 260,00 zł 
 

Pakiet HPV - 14 (HPV2 + HPV12: 6,11,16,18,31, 
33,35,39,45,52,56,58,59,66) 

wymaz-zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

270,00 zł 
 

Pakiet HPV - 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66) wymaz 230,00 zł  

Pakiet HPV - 2 (6 i 11) 
wymaz-zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

230,00 zł 
 

HPV mRNA (16, 18, 31, 33, 45) wymaz    

Ureaplasma urealyticum 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w 
laboratorium/mocz/nasienie 

165,00 zł 
 



Mycoplasma pneumoniae 
wymaz/popłuczyny oskrzelowo-

pęcherzykowe/inne 
220,00 zł 

 

Mycoplasma genitalium 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w 
laboratorium/mocz/nasienie 

220,00 zł 
 

Mycoplasma hominis 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w 
laboratorium/mocz/nasienie 

220,00 zł 
 

Herpes simplex  1 i 2 (HSV) 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w 
laboratorium/PMR/inne 

260,00 zł 
 

Wirus grypy AH1N1 
wymaz z nosogardzieli - zestaw 

dostępny na zamówienie w 
laboratorium 

400,00 zł 
 

Gardnerella vaginalis wymaz 300,00 zł  

BRCA1 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w laboratorium/krew 
(EDTA) 

465,00 zł 
 

BRCA2 wymaz/krew (EDTA) 330,00 zł  

Mycobacterium tuberculosis plwocina/płyn z opłucnej/inne 220,00 zł  

Mutacja genu protrombiny 
wymaz-zestaw dostępny na 

zamówienie w laboratorium/krew 
(EDTA) 

250,00 zł 
 

Toksoplasmosis gondii 
krew (EDTA)/PMR/płyn 

owodniowy/wody płodowe 
220,00 zł 

 

Borelia burgdorferi krew (EDTA)/PMR/płyn stawowy 265,00 zł  

Listeria monocytogenes krew (EDTA)/wymaz/PMR 260,00 zł  

MTHFR (hiperhomocysteinemia) wymaz/krew (EDTA) 300,00 zł  

Poliomawirusy BKV - ocena jakościowa mocz/osocze/surowica/inne 260,00 zł  

Poliomawirusy JCV - ocena jakościowa mocz/osocze/surowica/inne    

Poliomawirusy - ocena jakościowa + różnicowanie mocz/osocze/surowica/inne 390,00 zł  



Adenowirusy - ocena ilościowa wymaz 255,00 zł  

HBV - ocena jakościowa surowica/osocze 520,00 zł  

HBV - ocena ilościowa surowica/osocze 520,00 zł  

HBV - lekooporność YMDD surowica/osocze 650,00 zł  

HBV - lekooporność na entecavir surowica/osocze 650,00 zł  

HBV - genotypowanie (a-h) krew (EDTA) 670,00 zł  

HCV - ocena jakościowa surowica/osocze 150,00 zł  

HCV - ocena ilościowa surowica/osocze 240,00 zł  

HCV - genotypowanie surowica/osocze    

HIV - ocena jakościowa krew (EDTA)    

HIV - ocena ilościowa osocze    

EBV - ocena jakościowa krew (EDTA) 420,00 zł  

EBV - ocena ilościowa 
krew 

(EDTA)/osocze/surowica/PMR 
620,00 zł  

Parvowirus B19 krew (EDTA) 720,00 zł  

CMV - ocena jakościowa krew pełna/mocz 320,00 zł  

CMV - ocena ilościowa 
krew pełna/krew 

(EDTA)/osocze/surowica/PMR 
620,00 zł 

 

HLA - DQ2/DQ8 (celiakia) krew (EDTA) + wymaz z policzka 430,00 zł  

HLA B27 (marker genetyczny) krew (EDTA) - 2 probówki 170,00 zł  

John Cunningham Virus (JV)- ocena ilościowa PMR 270,00 zł  

Nietolerancja laktozy 
krew (EDTA)/wymaz - zestaw 
dostępny na zamówienie w 

laboratorium 
250,00 zł 

 

Badanie na ustalenie ojcostwa dla 2 osób prywatnych 
wymaz -  zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

1 200,00 zł 
 

 


