
pakiet badań dla
mężczyzn

Całościowa analiza wszystkich rodzajów komórek krwi
(czerwonych, białych i płytek). Badanie służące do oceny
ogólnego stanu zdrowia i stanowiące podstawę rozpoznania
wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi,
niedoborów odporności czy infekcji. Większość chorób
powoduje widoczne zmiany w morfologii krwi.

Bardzo czuły wskaźnik toczącego się stanu zapalnego;
podwyższony poziom CRP występuje w przebiegu wielu infekcji i
chorób reumatycznych.

Podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy.

morfologia

crp

glukoza

Rozpoznawanie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej
występujących m.in. w cho- robach nerek lub w odwodnieniu
organizmu. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może
powodować zaburzenia rytmu serca.

Szczegółowe badanie w kierunku ryzyka chorób sercowo
naczyniowych. W skład badania wchodzi oznaczenie poziomu
cholesterolu całkowitego, HDL („dobrego” cholesterolu), LDL
(„złego” cholesterolu), cholesterolu nie -HDL i triglicerydów.

elektrolity

lipidogram

Oznaczenie wielkości parametrów wątroby (enzymów
wątrobowych i bilirubiny) jest istotne  w diagnostyce
laboratoryjnej chorób wątroby i dróg żółciowych. Obejmuje
badania w surowicy krwi czterech enzymów i bilirubiny.

próby wątrobowe

Podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek,
zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu.

kreatynina

Badanie pomocne w określeniu ryzyka zawału serca lub
zakrzepicy. Podwyższony wynik jest wskazaniem do
profilaktycznego stosowania witamin grupy B 

homocysteina

Badanie odzwierciedlające funkcjonowanie tarczycy.
Nieprawidłowy, wysoki poziom hormonu może sugerować
niedoczynność tarczycy, a nieprawidłowo niski – jej
nadczynność. Choroby tarczycy mają negatywny wpływ na
wiekszość funkcji życiowych i objawiają się m.in. nerwowością,
zmęczeniem, kołataniem serca czy nagłym tyciem lub
chudnięciem.

tsh

Najważniejszy parametr z zakresu diagnostyki hormonalnej
mężczyzn. Poziom testosteronu spada wraz z wiekiem, co
powoduje szereg niekorzystnych zmian, będących przyczyną
wielu schorzeń. Hormon ten odpowiedzialny jest przede
wszystkim za libido i sprawność seksualną, za stan psychiczny
i fizyczny - ogólnie - za witalność i energię do życia.

testosteron

cena pakietu 365 zł

310zł

Witamina życia d3 Niebobór witaminy D w organizmie
niekorzystnie wpływa na wiele procesów życiowych, dlatego
niezmiernie ważne jest utrzymywanie jej optymalnego
poziomu

witamina D


