
DIAGNOSTYKA INFEKCJI  

Badanie Materiał Cena Czas oczekiwania na wynik 

HBsAg (antygen HBs) surowica 24,00 zł  

HBsAg - potwierdzenie - test neutralizacji surowica 40,00 zł  

HBsAb (P/c przeciw HBs) surowica 40,00 zł  

HbeAg (antygen Hbe) surowica 65,00 zł  

HbeAb (P/c przeciw Hbe) surowica 40,00 zł  

P/c przeciw HBc IgM surowica 50,00 zł  

P/c przeciw HBc total surowica 50,00 zł  

P/c przeciw HAV IgM surowica 65,00 zł  

P/c przeciw HAV total surowica 65,00 zł  

P/c przeciw HDV surowica 120,00 zł  

HIV 1/2 - przeciwciała/antygen (HIV Ag/Ab) surowica 40,00 zł  

HIV - potwierdzenie metodą Western blot surowica 320,00 zł  

P/c przeciw HCV surowica 45,00 zł  

HCV - potwierdzenie metodą Immunobloting surowica 220,00 zł  

Helicobacter pylori IgA  – ocena miana surowica 40,00 zł  

Helicobacter pylori IgG - ocena ilościowa surowica 40,00 zł  

Helicobacter pylori IgM – ocena miana surowica 40,00 zł  

Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgA - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - ocena ilościowa surowica 30,00 zł  

Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - awidność surowica 75,00 zł  

Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgG - metoda Western blot surowica 160,00 zł  

Toxoplasmosis gondii (toksoplazmoza) IgM - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

Rubella (różyczka) IgG - ocena ilościowa surowica 30,00 zł  

Rubella (różyczka) IgM - ocena jakościowa surowica 30,00 zł  

Bordetella pertussis (krztusiec) IgA - ocena ilościowa surowica 40,00 zł  



Bordetella pertussis (krztusiec) IgG - ocena ilościowa surowica 35,00 zł  

Bordetella pertussis (krztusiec) IgM - ocena ilościowa surowica 40,00 zł  

Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

Mycoplasma pneumoniae IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 45,00 zł  

Mycoplasma pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 35,00 zł  

Mycoplasma pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 40,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena jakościowa surowica 45,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - ocena ilościowa surowica 35,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgG w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 85,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgG - metoda Western blot surowica 195,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgM  - ocena ilościowa surowica 45,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgM w PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 85,00 zł  

Borelia burgdorferi (borelioza) IgM - metoda Western blot surowica 195,00 zł  

Chlamydia pneumoniae IgA - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana surowica 50,00 zł  

Chlamydia pneumoniae IgG - ocena ilościowa surowica 40,00 zł  

Chlamydia pneumoniae IgM - ocena ilościowa surowica 50,00 zł  

Chlamydia trachomatis IgA - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50,00 zł  

Chlamydia trachomatis IgG - ocena ilościowa surowica 35,00 zł  

Chlamydia trachomatis IgM - ocena ilościowa surowica 45,00 zł  

Chlamydia psittaci IgG - ocena miana surowica 260,00 zł  

Chlamydia psittaci IgM - ocena miana surowica 280,00 zł  

Świnka IgG - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

Świnka IgG - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50,00 zł  

Świnka IgM - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  



Świnka IgM - ocena miana (ocena półilościowa) surowica 50,00 zł  

Haemophilus influenzae typ B IgG - ocena jakościowa surowica 70,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgA - ocena jakościowa surowica 45,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgA - ocena miana surowica 55,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgG - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgG - ocena ilościowa surowica 45,00 zł  

CMV (cytomegalia) - awidność przeciwciał IgG surowica 135,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgM - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

CMV (cytomegalia) IgM - ocena ilościowa surowica 45,00 zł  

Pneumocistis jiroveci (antygen) surowica    

Pneumocistis carinii (IgG + IgM) surowica 165,00 zł  

P/c przeciw Morbili (odra) IgG - ocena jakościowa surowica 45,00 zł  

P/c przeciw Morbili (odra) IgM - ocena jakościowa surowica 45,00 zł  

P/c przeciw Giardia lamblia IgG + IgM surowica 130,00 zł  

P/c przeciw enterowirusowi IgG - ocena jakościowa surowica 120,00 zł  

P/c przeciw enterowirusowi IgM - ocena jakościowa surowica 120,00 zł  

P/c przeciw enterowirusowi  (IgA, IgG, IgM) - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy    

Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - ocena miana surowica 50,00 zł  

Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 70,00 zł  

Varicella zoster (VZV) (ospa wietrzna) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 70,00 zł  

Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena 
jakościowa 

surowica 45,00 zł 
 

Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgA - ocena 
miana 

surowica 50,00 zł 
 

Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena 
jakościowa 

surowica 40,00 zł 
 



Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgG - ocena 
miana 

surowica 50,00 zł 
 

Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena 
jakościowa 

surowica 45,00 zł 
 

Herpes simplex (opryszczka wargowa i płciowa) 1 i 2 IgM - ocena 
miana 

surowica 50,00 zł 
 

Herpes simplex (HSV) IgG - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 47,00 zł  

Herpes simplex (HSV) IgM - PMR płyn mózgowo-rdzeniowy 47,00 zł  

Wirusy oddechowe (RSV) IgA - ocena jakościowa surowica 50,00 zł  

Wirusy oddechowe (RSV) IgG - ocena jakościowa surowica 50,00 zł  

Wirusy oddechowe (RSV) IgM - ocena jakościowa surowica 60,00 zł  

Wirusy oddechowe (RSV) - antygen 
popłuczyny oskrzelowe/wymaz          

z nosogardzieli - materiał musi być 
dostarczony w ciągu 24h 

  
 

P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgG - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

P/c przeciw Adenowirusom typ3 IgM - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgG surowica 70,00 zł  

P/c przeciw Parvowirusowi PV B19 IgM surowica 70,00 zł  

P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgG surowica 42,00 zł  

P/c dla wirusów paragrypy 1-3 IgM surowica 42,00 zł  

KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgG surowica 75,00 zł  

KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) IgM surowica 75,00 zł  

Badanie kleszcza w kierunku Borelia burgdorferi - PCR kleszcz -transport w temp. 4
o
C 220,00 zł  

Badanie w kierunku Nużeńca rzęsa 30,00 zł  

EBV (mononukleoza) - monotest - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

EBV (mononukleoza) IgG - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

EBV (mononukleoza) IgG - ocena miana surowica 55,00 zł  

EBV (mononukleoza) IgM - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  



EBV (mononukleoza) IgM - ocena miana surowica 55,00 zł  

Listeria monocytogenes IgG - ocena jakościowa surowica 50,00 zł  

Listeria monocytogenes IgG  - ocena miana surowica 50,00 zł  

Listeria monocytogenes IgM - ocena jakościowa surowica 50,00 zł  

Listeria monocytogenes IgM - ocena miana surowica 50,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgA - ocena jakościowa surowica 55,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgA - ocena miana surowica 75,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgG - ocena jakościowa surowica 55,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgG - ocena miana surowica 70,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgM - ocena jakościowa surowica 55,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgM - ocena miana surowica 70,00 zł  

Yersinia enterocolitica IgA - test różnicujący zakażenie 
enterocolitica/pseudotuberculisia 

surowica   
 

Yersinia enterocolitica IgG - test różnicujący zakażenie 
enterocolitica/pseudotuberculisia 

surowica   
 

Yersinia enterocolitica IgM - test różnicujący zakażenie 
enterocolitica/pseudotuberculisia 

surowica   
 

Buniaviridae IgG/IgM (hantawirusy) surowica    

Legionella pneumophila (legioneloza) IgA  surowica 66,00 zł  

Legionella pneumophila (legioneloza) IgG  surowica 66,00 zł  

Legionella pneumophila (legioneloza) IgM surowica 66,00 zł  

Babesia microti IgG osocze (EDTA) perłowy korek 180,00 zł 
 

Coxackie wirus IgG surowica 70,00 zł  

Coxackie wirus IgM surowica 70,00 zł  

Brucelloza - test przesiewowy surowica 45,00 zł  

Brucelloza IgG - ocena jakościowa surowica 60,00 zł  

Brucelloza IgM - ocena jakościowa surowica 60,00 zł  



Brucelloza - odczyn wiązania dopełniacza (OWD) surowica 120,00 zł  

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG - ocena ilościowa surowica 65,00 zł  

Toxocara canis (toksokaroza) IgG - ocena ilościowa surowica 45,00 zł  

Toxocara canis (toksokaroza) - awidność surowica 300,00 zł  

Echinococcoza (bąblowica) IgG surowica 180,00 zł  

Echinococcoza (bąblowica) - potwierdzenie metodą Western blot surowica 300,00 zł  

P/c przeciw Trichinella (włośnica) IgG  surowica 130,00 zł  

Test przesiewowy w kierunku kiły surowica 25,00 zł  

FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena miana  surowica 50,00 zł  

FTA-ABS IgG - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 40,00 zł  

FTA-ABS IgM - test potwierdzenia kiły - ocena jakościowa surowica 35,00 zł  

TPHA - test potwierdzenia kiły surowica 35,00 zł  

Subpopulacja limfocytów T CD4 krew pełna (heparyna litowa)    

Subpopulacja limfocytów T CD4/CD8 krew pełna (heparyna litowa) 100,00 zł  

Ocena odsetka komórek NK CD3/CD57 
krew pełna (heparyna litowa) + 

kopia morfologii 
150,00 zł 

 

HTLV I/II IgG (wirus ludzkiej białaczki komórek limfotropowych T) surowica    

Bartonella henselae + Bartonella quintana IgG, IgM surowica 230,00 zł  

Choroba kociego pazura (Bartonella haensale) IgG + IgM surowica    

 


