
BAKTERIOLOGIA  

Badanie Materiał Cena Czas oczekiwania na wynik 

Posiew mocz/nasienie/plwocina/itp. 35,00 zł  

Wymaz gardło/rana/oko/nos/itp. 35,00 zł  

Antybiogram podstawowy - -  

Antybiogram na beztlenowce - -  

Posiew krwi 
krew -  zestaw dostępny na 
zamówienie w laboratorium 

75,00 zł 
 

Posiew krwi na beztlenowce krew 110,00 zł  

Posiew krwi w kierunku grzybów krew 55,00 zł  

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego płyn mózgowo-rdzeniowy 35,00 zł  

Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego na beztlenowce płyn mózgowo-rdzeniowy 110,00 zł  

Posiew płynów ustrojowych - Bactec 
płyny z jam ciała/płyn                             

z otrzewnej/płyn stawowy 
165,00 zł 

 

Posiew wymazu na beztlenowce gardło/rana/oko/nos/itp. 110,00 zł  

Clostridium difficile kał 100,00 zł  

Clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B + antygen (GDH) kał 135,00 zł  

Posiew kału lub wymaz z odbytu na: florę ogólną (pałeczki jelitowe w 
tym SS) -  powyżej 2 roku życia 

kał/wymaz z odbytu 50,00 zł 
 

Posiew kału lub wymaz z odbytu na:  florę ogólną (pałeczki jelitowe w 
tym SS) – poniżej 2 roku życia 

kał/wymaz z odbytu 50,00 zł 
 

Posiew kału lub wymaz z odbytu na Salmonella i Shigiella (SS) kał/wymaz z odbytu 50,00 zł  

Oznaczenie serotypu Salmonella mocz/kał 65,00 zł  

Posiew kału lub wymaz z odbytu na Staphylococcus aureus kał/wymaz z odbytu 50,00 zł  

Posiew kału lub wymaz w kierunku Yersinia kał/wymaz z odbytu 50,00 zł  

Posiew kału w kierunku Campylobacter kał 100,00 zł  



Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 
kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     
nasienie/nos/pochwa/płyny z jam 

ciała/PMR/krew 
55,00 zł 

 

Mykogram - oznaczenie lekowrażliwości grzybów 
kał/gardło/mocz/rana/plwocina/     

nasienie/nos/pochwa 
- 

 

Posiew w kierunku dermatofitów zeskrobiny/włosy/paznokcie 55,00 zł  

Chlamydia trachomatis (antygen) - wymaz 
wymaz z cewki/kanału 

szyjki/ejakulat 
55,00 zł 

 

Badanie kału na nosicielstwo (3x) kał 120,00 zł  

Badanie w kierunku wykrywania antygenu rota i adenowirusów kał 55,00 zł  

Norowirusy w kale kał 80,00 zł  

Stopień czystości pochwy (z oceną preparatu w kierunku grzybów 
drożdżopodobnych) 

wymaz z pochwy 25,00 zł 
 

Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - wymaz wymaz z pochwy 50,00 zł  

Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - preparat wymaz z pochwy 30,00 zł  

Posiew z pochwy w kierunku GBS wymaz z pochwy 25,00 zł  

Posiew z odbytu w kierunku GBS wymaz z odbytu 25,00 zł  

Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS wymaz z pochwy/odbytu 55,00 zł  

Posiew z pochwy i okolic odbytu w kierunku GBS i MRSA wymaz z pochwy/odbytu 55,00 zł  

QuantiFeron - TB 
 zestaw dostępny na zamówienie 

w laboratorium 
280,00 zł 

 

Posiew na podłożu Loewensteina + bakterioskopie (w kierunku 
gruźlicy) 

plwocina 85,00 zł 
 

Lekowrażliwości prątka (SM, INH, EMB, RM) - 4 leki plwocina 100,00 zł  

Lekowrażliwości prątka (ETA, CS, OFL, CAP) - 4 leki plwocina 100,00 zł  

Lekowrażliwości prątka (Amikacyna, Biseptol, Davercin, Clofasimina) -       
4 leki 

plwocina 100,00 zł 
 

MGIT – preparat + posiew plwocina 195,00 zł  

MGIT – preparat + posiew + identyfikacja plwocina 220,00 zł  



Duosporal - za wykonanie duosporal 25,00 zł  

Sporal S - za wykonanie sporal S 25,00 zł  

Sporal A - za wykonanie sporal A 25,00 zł  

ATTEST attest 30,00 zł  

Antygen galaktomannanowy (aspergiloza) surowica  120,00 zł  

P/c przeciw-galaktomannanowe (anty-Aspergillus) surowica     

Antygen mannanowy (kandydoza)  surowica 100,00 zł  

P/c przeciw-mannanowe (anty-Candida) surowica 320,00 zł  

Grypa A&B - test immunochromatogr. (test przesiewowy) wymaz    

Świerzbowiec zeskrobina ze skóry    

Cryptococcus neoformans - antygen krążący (kryptokokoza) surowica    

 


