OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.
Nabídka vyšetření pro samoplátce-ceník vyšetření:
OKBH nabízí pro veřejnost – samoplátce širokou škálu laboratorních vyšetření, které lze stanovit i bez doporučení
a žádanky lékaře

Krevní obraz s diferenciálem

vyšetření při únavě, slabosti

151 Kč

Železo, Feritin

markery anemie

400 Kč

Jaterní testy

Bil, ALT, AST, GMT, ALP

165 Kč

Zvýšení je velmi citlivým ukazatelem, že játra, žlučové cesty nebo žlučník nejsou v pořádku

Ledviny

U, Kre, Na, K, Cl

164 Kč

Vyšetření ledvin umožňuje posoudit, zda je funkce ledvin fyziologická či snížená

Moč+sediment

Mikroskopické vyšetření moče, potíže s močením, pálení

LIS - lipidový soubor

CHOL, Tg, HDL, LDL

73 Kč
271 Kč

Vyšetření odhalí poruchy metabolismu lipidů /infarkt, redukce váhy/

Diabetes

Vyšetření hladiny cukru v krvi a kompenzace diabetu

329 Kč

/stanovení glykovaného hemoglobinu/

Drogy v moči - screening
Vyšetření zjišťuje užívání drog, pomáhá kontrolovat a dodržovat terapii
5 drogový screening

300 Kč

10 drogový screening

510 Kč

Těhotenský test

HCG, zjištění těhotenství z krevního séra

311 Kč

Štítná žláza

TSH, FT4

571 Kč

Vyšetření při podezření na onemocnění štítné žlázy, důležité i v těhotenství

Vitamín D, vápník

1000 Kč

deficit vitaminu D ve stáří - osteoporóza. Dlouhodobý nedostatek VIT D je prokazatelně spojen s vyšší náchylností k
akutním respiračním infekcím a chřipce. Výsledky nedávných výzkumů také potvrzují, že vitamín D může pomáhat v
boji s covid-19.

CRP

nachlazení, zánět, bolest kloubů

251 Kč

ASLO

nachlazení, zánět, bolest kloubů

164 Kč

Revmatoidní faktor RF

nachlazení, zánět, bolest kloubů

194 Kč

IGE

alergie

553 Kč

PSA

správná funkce prostaty

412 Kč

D-Dimer

koagulační test, trombóza, zánět žil

432 Kč

Covid-19 protilátky IgG

580 Kč

nutno objednat

Krevní skupina + Rh

300 Kč

Borelióza

750 Kč

Akce:
Covid-19 protilátky IgG + VIT D

Informace a objednávky:
OKBH Bystřice nad Pernštejnem s.r.o.
Tel: 604 725 502, 566 688 210
e-mail: laborator@polby.cz

nutno objednat

1200 Kč

