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NOWA	FORMUŁA	
pakietu zdrowotnego
 » dostosowana do grup wiekowych
 » zróżnicowane badania dla kobiet i mężczyzn
 » więcej badań laboratoryjnych

KOMPLEKSOWY	PRZEGLĄD	
w	ciągu	1	dnia
 » bogaty zestaw badań laboratoryjnych
 » badanie EKG spoczynkowe
 » konsultacja u internisty podsumowująca wyniki 
badań wraz z udzieleniem wskazówek do ewen-
tualnej dalszej diagnostyki

DODATKOWE	KORZYŚCI	
 » W pakiecie oszczędzasz do 35% 
 » Rabat 10% na wybrane 3 usługi*

*1. Przy zakupie każdego bilansu pacjent uprawniony jest do 10% zniżki na 
3 wybrane usługi medyczne (z wyłączeniem zabiegów medycznych i szcze-
pień ochronnych).

2. Rabat obowiązuje 3 miesiące od daty wykupienia bilansu.



•	 Morfologia krwi 5D
•	 OB - po 1 godzinie
•	 Białko CRP (ilościowo)
•	 Badanie ogólne moczu
•	 Kwas moczowy
•	 Kreatynina (eGFR wyliczany)
•	 Glukoza
•	 Cholesterol całkowity
•	 Trójglicerydy
•	 Cholesterol HDL, LDL i nie HDL
•	 Sód
•	 Potas
•	 Magnez całkowity
•	 Fosfor nieorganiczny*

•	 Wapń	całkowity*
•	 GOT (AST/AspAT)
•	 GPT (ALT/ALAT)
•	 Fosfataza alkaiczna ALP*
•	 GGTP
•	 Bilirubina całkowita
•	 Amylaza*
•	 TSH
•	 PSA	całkowite*
•	 Testosteron
•	 Przeciwciała	anty	HBs*
•	 Przeciwciała	anty	HCV*
•	 IgE całkowite
•	 Witamina	D3*
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Fosfor nieorganiczny odpowiada za gospodarkę kostną, potrzebny 
jest również w ocenie niedoboru witaminy D.

Fosfataza alkaiczna ALP przydatna jest przy diagnostyce układu 
kostnego, wraz z badaniem GGTP pozwala ocenić stan wątroby.

Amylaza jest enzymem produkowanym głównie przez trzustkę i tym 
samym obrazuje jej stan.

PSA całkowite –  badanie niezbędne w obserwacji raka prostaty.

Homocysteina (HCY) – parametr służący do oceny ryzyka chorób 
sercowo - naczyniowych, naczyniowo - mózgowych i innych naczyń 
obwodowych. 

DEHA-S hormon nadnerczowy, którego stężenie jest jednym 
z czynników prognozujących „długość życia” (patrząc na procesy 
związane ze starzeniem się). Niskie stężenie tego hormonu wystę-
puje częściej u osób starszych z osteoporozą, obniżonym nastrojem 
czy zaburzeniami libido.

Przeciwciała anty HBS wskazują na kontakt z wirusem HBV czyli 
wirusem zapalenia wątroby typu B.

Przeciwciała anty HCV wskazują na kontakt z wirusem HCV czyli 
z wirusem zapalenia wątroby typu C.

Witamina D3 – nie tylko potrzebna jest naszym kościom, wspiera 
również układ odpornościowy. Naukowcy alarmują o suplementacji 
tej witaminy nie tylko w okresie zimowym.
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Bądź świadomym mężczyzną! Badaj się przynajmniej 1 raz w roku!
Młody, silny organizm nie zauważa szybkiego tempa życia. Dlate-
go tak ważna jest okresowa kontrola ogólnej kondycji i funkcjono-
wania organizmu.

Zadbaj o siebie i zaprzyjaźnij się z profilaktyką!
Dojrzały mężczyzna zaczyna dostrzegać zmiany zachodzące w swo-
im organizmie. Bilans w tym okresie pozwala zobrazować jak bardzo 
te zmiany mogą wpływać na jego kondycję.

Zawalcz o siebie! Nie poddawaj się!
Mimo pojawiających się coraz częściej ograniczeń mężczyzna po 60 
roku jest wciąż pełen energii. Szczególnie w tym okresie należy zwrócić 
uwagę na większe ryzyko zapadalności na kilka chorób jednocześnie.
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W specjalnie przygotowanym pakiecie zostały określone badania, które 
sprawdzą pracę wątroby, trzustki, nerek, serca, tarczycy, układu kost-
nego oraz skłonności do alergii, a także obecności stanów zapalnych 
czy infekcji . Pakiet zawiera również badania pod kontem zaburzeń go-
spodarki żelazowej, czy równowagi hormonalnej oraz badania przeciw 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C.

Badania zawarte w pakiecie pozwalają ocenić pracę podstawowych 
narządów wewnętrznych (wątroby, trzustki, nerek), określić ryzyko wy-
stąpienia chorób układu krążenia (zawału mięśnia sercowego, zaburzeń 
rytmu serca, nadciśnienia), miażdżycy, anemii i cukrzycy. W pakiecie 
znajdują się również badania istotne dla mężczyzn dojrzałych, przepro-
wadzane w kierunku nowotworów prostaty i chorób jelit.

Pakiet przygotowany dla seniorów różni się od bilansu zdrowia dojrza-
łych mężczyzn głównie badaniami poziomu niektórych hormonów Po 
60 roku życia  występuje spadek ich produkcji. W zestawie znajdują się 
również badania przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i C 
oraz w kierunku nowotworu prostaty i diagnostyki jelit.
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NOWE	BADANIA	UJĘTE	W	PAKIETACH
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