
 

 

*Jeśli sporo z tych badań masz z ostatnich 3-6 miesięcy, to podczas konsultacji otrzymasz informację, jaka 

diagnostyka dodatkowa będzie potrzebna.  

** Jeśli masz ograniczony budżet i zastanawiasz się jakie pozostałe badania wykonać poza tymi z tabeli 

podstawowych badań, to zaczekaj do konsultacji, na której otrzymasz informację, jakie dodatkowe badania są 

potrzebne w Twoim indywidualnym przypadku. 

*** W sprawach dotyczących tarczycy konieczne jest opis USG tarczycy z roku wstecz. 

 

KODY ZNIŻKOWE NA BADANIA 

 

Na badania w laboratoriach ALAB zakupione przez ich sklep internetowy mamy kod zniżkowy 

SANDIET 15% na wszystkie badania z wyłączeniem ich gotowych pakietów 

https://www.alablaboratoria.pl/ . 

Kod rabatowy DIX201902W na badania genetyczne w  www.euroimmundna.pl lub 

www.sklep.euroimmundna.pl uprawnia do 5% rabatu na wszystkie badania. 

Kod rabatowy na badania genetyczne w ogen.pl  SDIRG0918. 
 

Badania podstawowe dla kobiety: 
 

• morfologia ogólna z rozmazem 

• mocz z osadem 

• ferrytyna, żelazo 

• ALT, ASPT 

• TSH, fT3, fT4, aTPO, aTG 
• *W sprawach dotyczących tarczycy konieczne jest opis USG tarczycy z roku wstecz. 

• glukoza na czczo, hemoglobina glikowana 

• insulina na czczo  

• lipidogram 

• homocysteina 

• ANA1 

• 25OHD3 

• IgE całkowite 

Przed konsultacją zalecamy obejrzeć nagranie naszego darmowego webinaru  

o podstawach zdrowia https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/  

 

Badania podstawowe dla mężczyzny: 
 

• morfologia ogólna z rozmazem 

• mocz z osadem 

• żelazo 

• ALT, ASPT 

• TSH 

• glukoza na czczo  

• insulina na czczo 
• hemoglobina glikowana 

• lipidogram 

• homocysteina 

• ANA1 

• 25OHD3 

• testosteron wolny 

• IgE całkowite 

https://www.alablaboratoria.pl/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.euroimmundna.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ctW_NyaMmnpqOVnZDjAFpzuj2URMqw0Zld8V-TF_LY9TSHZXjpY_ztiI&h=AT0Y-XilunCab3dWVgWVYsnEtLfQ4mYTpxOrhbnXoZ8Pe8gLMkwfLWyzLHyiXVRO1oCgEYOX5XOaIBdH1S2KCC19NZ86quWePmIqw6N2Xw-bTwvbfyiVS4M_PkpbTfDHMlraWCm3qWAOm5fwm9lXhJnfIALKpdw
http://www.sklep.euroimmundna.pl/?fbclid=IwAR2QNQbtxwUd_pVpFSYtn_VLQGZFXpJRNv9vanBREEQbo6adczNHb3HEQ30
https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/


Przed konsultacją zalecamy obejrzeć nagranie naszego darmowego webinaru  
o podstawach zdrowia https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/ 

 

 

 
 
 

Badania rozszerzone dla kobiety i hormony: 
 

• morfologia ogólna z rozmazem 

• badanie ogólne moczu z osadem 

• TSH, fT3, fT4, aTPO, aTG, TRAB 
• * W sprawach dotyczących tarczycy konieczne jest opis USG tarczycy z roku wstecz. 

• glukoza na czczo (*najlepiej zrobić badanie OGTT 75g glukozy 0,1/2,1,2) 

•  insulina na czczo (*najlepiej zrobić krzywą insulinową z OGTT 0,1/2,1,2 75 g glukozy) 

• lipidogram 

• homocysteina 

• ANA1 

• 25OHD3 

• ALT, ASPT, GGTP 

• testosteron wolny 

• wapń zjonizowany 

• hemoglobina glikowana HbA1c 

• INR 

• selen 

• cynk 

• elektrolity 

• bilirubina całkowita 

• magnez 

• IgE całkowite/ panel alergiczny IgE z krwi 

• Kwas foliowy 

• Witamina B12 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

• żelazo, Ferrytyna 

• CA 125 (jajniki)   

• CA 15-3 (piersi) 

Dodatkowo hormony płciowe (jeśli masz miesiączkę): w 7-8 dniu cyklu zrób:  
 

• estradiol, LH, FSH, androstendion, testosteron wolny 
 

• w 21-23 dniu cyklu zrób: - prolaktynę, progesteron 
 

• przy problemach skórnych, wypadających włosach dodatkowo warto dobadać DHT 
• jeśli nie masz miesiączki/ jeśli przyjmujesz antykoncepcję – wykonaj wszystkie w 

dowolnym dniu 

UWAGA: Badanie OGTT wykonuje się maksymalnie raz na rok, a my rekomendujemy 
wykonanie go jednorazowo. Jeśli masz stwierdzoną cukrzycę, nowotwór lub insulinooporność, 

czy hipoglikemię – nie wykonuj tego badania, to duże obciążenie cukrem w krótkim czasie. 
Zalecamy to badanie w przypadkach podejrzenia insulinooporności, najlepiej uzyskać na nie 

skierowanie od lekarza i z nim udać się na badanie. Bardzo ważne, by krzywa była z 

https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/


wymienionymi punktami czyli (insulina i glukoza) na czczo, po pół godziny, po godzinie i po 
dwóch. Do badania należy kupić w aptece roztwór glukozy, a podczas badania (czyli dwóch 

godzin) siedzieć w laboratorium unikając ruchu. Silny stres, podjadanie lub wysiłek fizyczny w 
trakcie tego badania może mocno zaburzyć wyniki. 

 

Przed konsultacją zalecamy obejrzeć nagranie naszego darmowego webinaru 
o podstawach zdrowia https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/ 

 

 

 

 

 
 

https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Badania rozszerzone dla mężczyzny: 
 

• morfologia ogólna z rozmazem, OB 

• badanie ogólne moczu z osadem 

• TSH, fT3, fT4, aTPO, aTG 

• glukoza na czczo (*najlepiej zrobić badanie OGTT 75g glukozy 0,1/2,1,2) 

•  insulina na czczo (*najlepiej zrobić krzywą insulinową z OGTT 0,1/2,1,2 75 g glukozy) 

• lipidogram 

• homocysteina 

• ANA1 

• 25OHD3 

• ALAT, ASPAT, GGTP 

• testosteron wolny i całkowity 

• amylaza, lipaza, elastaza trzustkowa w kale 

• hemoglobina glikowana HbA1c 

• kreatynina 

• kwas moczowy 

• PSA całkowity 

• ferrytyna 

• INR 

• elektrolity 

• bilirubina całkowita 

• SHBG, prolaktyna 

• magnez 

UWAGA: Badanie OGTT wykonuje się maksymalnie raz na rok, a my rekomendujemy 
wykonanie go jednorazowo. Jeśli masz stwierdzoną cukrzycę, nowotwór lub 

insulinooporność, czy hipoglikemię – nie wykonuj tego badania, to duże obciążenie 
cukrem w krótkim czasie. Zalecamy to badanie w przypadkach podejrzenia 

insulinooporności, najlepiej uzyskać na nie skierowanie od lekarza i z nim udać się na 
badanie. Bardzo ważne, by krzywa była z wymienionymi punktami czyli (insulina i 

glukoza) na czczo, po pół godziny, po godzinie i po dwóch. Do badania należy kupić w 
aptece roztwór glukozy, a podczas badania (czyli dwóch godzin) siedzieć w laboratorium 
unikając ruchu. Silny stres, podjadanie lub wysiłek fizyczny w trakcie tego badania może 

mocno zaburzyć wyniki. 

Przed konsultacją zalecamy obejrzeć nagranie naszego darmowego webinaru 

o podstawach zdrowia https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/. 
Dla mężczyzny bardzo wartościowy będzie też ten webinar 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-gospodarka-hormonalna-u-mezczyzny/.  
 
 

 

Badania podstawowe dla kobiet/mężczyzn którzy mają chorą tarczycę 

(niedoczynność, nadczynność, 

Hashimoto, Graves-Basedow) rozszerzenie podstawowych badań: 
 

• CRP 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

https://www.sandiet.pl/sklep/fundamenty-zdrowia/
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-gospodarka-hormonalna-u-mezczyzny/
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14


• TSH, fT3, fT4, aTPO, aTG, TRAB 

• kreatynina 

• elektrolity 

• fosfor 

• magnez 

• selen 

• cynk 

• wapń zjonizowany 

• USG tarczycy w ostatnim roku przed konsultacją 

 
W przypadku problemów z tarczycą polecamy zapoznać się jeszcze przed konsultacją z 

naszymi webinarami o tarczycy, w których znajdziecie Państwo ogrom cennych 
informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępne są tu 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-tarczyca-jak-zyc-z-chora-tarczyca/ , ebook  
o Hashimoto https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-hashimoto-autoimmunologiczne-

zapalenie-tarczycy/ . 
 

 
 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-tarczyca-jak-zyc-z-chora-tarczyca/
https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-hashimoto-autoimmunologiczne-zapalenie-tarczycy/
https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-hashimoto-autoimmunologiczne-zapalenie-tarczycy/


 

 

 

 

Badania dla kobiet/mężczyzn którzy mają autoimmunologię - rozszerzenie podstawowych 

badań: 

 

 choroby układowe tkanki łącznej: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, 

układowe zapalenia naczyń, reumatoidalne zapalenie stawów, reaktywne zapalenie 

stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie 

stawów

 choroby nadnerczy: choroba Addisona;

 choroby neurologiczne: miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane 
zapalenie mózgu i rdzenia;

 choroby skóry: bielactwo nabyte (podejrzewane)[1], łuszczyca, łysienie 

plackowate;

 sarkoidoza.



*Zapalenie tarczycy – opisane jest w tabeli o tarczycy.

**Nieswoiste zapalenia jelit: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba 
Leśniowskiego-Crohna – są opisane w tabeli jelita.

 

• kwas moczowy 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

• selen, cynk 

• elektrolity 

• ANA3 – już pomijając ANA1 z tabeli badań podstawowych 

• witamina B12 

• RF, anty CCP 

• wapń całkowity i zjonizowany 

• magnez 

• fosfor 

 
Pod rozwagę warto byłoby też poddać ocenę zakażeń, pracy układu odpornościowego. Natomiast 

doradzenie, jakie zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze mogą towarzyszyć chorobie 
autoimmunologicznej podejmujemy na konsultacji. Również na konsultacji doradzamy jakie 

bardziej szczegółowe badania w tych jednostkach chorobowych wykonywać. 
 
Przykładowo: 

• dodatkowe czynniki genetyczne (do ustalenia na konsultacji, rozszerzone badania 
genetyczne, np. genom.pl, ogen.pl) 
 

Dodatkowo można przy wskazaniach sprawdzić: 
 

• p/ciała yersiniowe IgG i IgM 
• chlamydia pneumonia IgG i IgM 
• chlamydia trachomatis IgG i IgM 
• mycoplasma pneumoniae IgG i IgM 
• EBV VCA-IgM, EBV VCA-IgG  
• borelioza metodą Webstern-blot IgG i IgM 
• HCV przeciwciała 

https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14


• HBc przeciwciała całkowite 
• Kiła test przesiewowy RPR/VDRL 
• test CBA 

 
W przypadku chorób autoimmunologicznych szczególnie polecamy zapoznać się jeszcze przed 

konsultacją z naszym webinarem dotyczącym chorób autoimmunologicznych, w którym 
znajdziecie Państwo ogrom cennych informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępny jest tu 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-autoimmunologia/ . Świetnym uzupełnieniem może też 
być nasz ebook o chorobach autoimmunologicznych https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-

autoimmunologia-podroz-po-zdrowie/ . 
 

 

 

 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-autoimmunologia/
https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-autoimmunologia-podroz-po-zdrowie/
https://www.sandiet.pl/sklep/ebook-autoimmunologia-podroz-po-zdrowie/


 

 

 

 
 

 

Badania dla kobiety która ma problem z miesiączkowaniem - rozszerzenie 

podstawowych badań: 
 

• USG narządów rodnych, cytologia, USG tarczycy, ocena endometrium 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

• TRAB 

• witamina B12, kwas foliowy 

• elektrolity 

• selen 

• cynk 

Koniecznie badania stężenia hormonów (jeśli masz miesiączkę):  

 

• w 7-8 dniu cyklu zrób: - estradiol, LH, FSH, androstendion, testosteron wolny 
 

• w 21-23 dniu cyklu zrób: - prolaktynę, progesteron 
 

 dodatkowo możesz wykonać DHT w dowolnym dniu zwłaszcza jeśli wypadają Ci włosy, 
masz trądzik, cechy androgenizacji, np. hirsutyzm 
 

 jeśli nie masz miesiączki/ jeśli przyjmujesz antykoncepcję – wykonaj wszystkie w 
dowolnym dniu 

 
W przypadku problemów z miesiączkowaniem szczególnie polecamy zapoznać się jeszcze przed 
konsultacją z naszymi webinarami dotyczącymi tych zagadnień, w których znajdziecie Państwo 

ogrom cennych informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępne są tu 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-hormony-plciowe-u-kobiet/   
oraz  https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-pcos-dieta-i-suplementacja/ . 

 
 

https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-hormony-plciowe-u-kobiet/
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-pcos-dieta-i-suplementacja/


 

 

 
Badania dla kobiety która ma problem z zajściem w ciążę lub z utrzymaniem ciąży - rozszerzenie 

podstawowych badań: 

 

*Bardzo ważna jest też diagnostyka partnera (m.in. ocena jakości nasienia, kortyzol, testosteron wolny, 

SHBG, estradiol i podstawowe badania z listy). Problemy z płodnością są bardzo często po obydwu 

stronach. 

• USG narządów rodnych, cytologia, drożność jajowodów, USG tarczycy, ocena 
endometrium + monitoring owulacji 

• AMH – niezależnie od dnia cyklu 

• witamina B12, kwas foliowy 

• ACTH 

• krew utajona w kale + kalprotektyna w kale 

• p/ciała antyfosfolipidowe: p/ciała antykardiolipinowe IgG, IgM, IgA 

• p/ciała przeciwplemnikowe ASA 

• wymaz z pochwy na: Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, Neisseria 

• hodowla mikrobiologiczna z wymazu z pochwy: bakterie (tlenowe i beztlenowe), grzyby 

• czynniki krzepnięcia 

• badania metylacji wariant C677T i A1298C genu MTHFR  

• dodatkowe czynniki genetyczne (do ustalenia na konsultacji, rozszerzone badania 

genetyczne, np. genom.pl, ogen.pl) 

 

Dodatkowo można przy wskazaniach sprawdzić: 

 
• p/ciała yersiniowe IgG i IgM 
• chlamydia pneumonia IgG i IgM 

• chlamydia trachomatis IgG i IgM 

• mycoplasma pneumoniae IgG i IgM 

• EBV VCA-IgM, EBV VCA-IgG 

• borelioza metodą Webstern-blot IgG i IgM 

• HCV przeciwciała 

• HBc przeciwciała całkowite 

• Kiła test przesiewowy RPR/VDRL 

• test CBA 

 
W przypadku problemów z zajściem w ciążę polecamy zapoznać się jeszcze przed 
konsultacją z naszym webinarem o przygotowaniach do ciąży, w którym znajdziecie 
Państwo ogrom cennych informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępny jest tu  

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-jak-przygotowac-sie-do-ciazy/ . 

 
 

 
 

 

 
Badania które wykonujemy u DZIECI: 

(często ograniczamy ze względu na problemy z wkłuciem u dzieci) 
 

• morfologia ogólna z rozmazem 

• mocz z osadem 

• IgE panel pokarmowy lub atopowy z krwi (gdy dziecko ma już stwierdzoną alergię, 
wykonanie nie jest konieczne) 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-jak-przygotowac-sie-do-ciazy/


https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28609/panel_alergenow_pokarmowych_-
_30_alergenow_metoda_polycheck  

• TSH 

• glukoza na czczo 

• insulina na czczo (nie jest niezbędna, ale wskazana) 

• lipidogram 

• ferrytyna, żelazo 

• 25OHD3 

• ALT, ASPT (wskazane, ale niekonieczne) 

• badanie ogólne kału, kał na resztki pokarmowe i krew utajona – gdy dziecko skarży się 
na problemy żołądkowo- jelitowe 

• ASO, często dodajemy też metabolizm histaminy i DAO przy atopiach i alergiach, 
kalprotektynę, czy markery zapalne jelit i eozynofilowe białko X przy problemach 
jelitowych 

 
W przypadku zgłaszania się z dziećmi szczególnie polecamy zapoznać się jeszcze przed 
konsultacją z naszym webinarem o zdrowiu dzieci, w którym znajdziecie Państwo ogrom 

cennych informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępny jest tu 
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-vii-zdrowe-dziecko-zdrowy-dorosly-cz-1/ oraz 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-vii-zdrowe-dziecko-zdrowy-dorosly-cz-2/ 
 

 

 
 

https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28609/panel_alergenow_pokarmowych_-_30_alergenow_metoda_polycheck
https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28609/panel_alergenow_pokarmowych_-_30_alergenow_metoda_polycheck
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-vii-zdrowe-dziecko-zdrowy-dorosly-cz-1/
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-vii-zdrowe-dziecko-zdrowy-dorosly-cz-2/


 

 

 

Badania dla osób, które mają problemy z brzuchem, żołądkiem, jelitami- rozszerzenie 

podstawowych badań: 
 

• helicobacter pylori antygen w kale (najlepszy jest test ureazowy oddechowy, najlepiej ze 
znakowanym mocznikiem lub test wykonany przy okazji gastroskopii) 

• elastaza trzustkowa w kale 

• kał na badanie ogólne, krew utajoną i resztki pokarmowe oraz kalprotektyna w kale 

• bilirubina całkowita + związana 

• cholinoesteraza 

• CEA- marker nowotworowy   

• AFP- marker nowotworowy  

• CA 19-9 – marker nowotworowy   

• d-arabinitol z moczu https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28446/d-
arabinitol_w_moczu 

 
Można dodać pakiet markerów zapalnych ALAB 
https://www.alablaboratoria.pl/pakiet/63/pakiet_stanu_zapalnego_jelit 
 
Lub szeroką diagnostykę układu pokarmowego https://www.alablaboratoria.pl/1042-gastroprofil-
--diagnoza-stanu-zdrowia-jelit  
 
lub kwasy organiczne z moczu http://www.genom.com.pl/analiza-kwasow-organicznych.html 

 

Wskazane jest też wykonanie badań genetycznych w kierunku celiakii 
https://euroimmundna.pl/celiakia/. 
 

Często potrzebne są gastroskopia i kolonoskopia (po konsultacji z lekarzem) 
 
Często potrzebny jest test na SIBO, zwłaszcza przy bardzo silnych gazach i wzdęciach(tu 
przykład opisu prawidłowo wykonywanego badania) https://sklep.hashimoto.pl/pl/p/SIBO-test-
oddechowy-wodorowo-metanowy-z-korekta-CO2-rozcienczenia/128.  

 
W przypadku problemów jelitowych szczególnie polecamy zapoznać się jeszcze przed 

konsultacją z naszymi webinarami dotyczącymi zdrowia przewodu pokarmowego, w których 
znajdziecie Państwo ogrom cennych informacji i wskazówek w tym temacie. Dostępne są tu: 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-sibo-zespol-przerostu-bakteryjnego-w-jelicie-cienkim/ 
https://www.sandiet.pl/sklep/darmowe-webinarium-problemy-z-trawieniem-od-czego-zalezy-

dobre-trawienie/ 

 

 

Badania dla osób, które mają problem z trądzikiem 
- rozszerzenie podstawowych badań: 

 

• helicobacter pylori test oddechowy, d-arabinitol z moczu, kał badanie ogólne, na resztki 
pokarmowe i kalprotektyna 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

• cynk, selen 

https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28446/d-arabinitol_w_moczu
https://www.alablaboratoria.pl/badanie/28446/d-arabinitol_w_moczu
https://www.alablaboratoria.pl/pakiet/63/pakiet_stanu_zapalnego_jelit
https://www.alablaboratoria.pl/1042-gastroprofil---diagnoza-stanu-zdrowia-jelit
https://www.alablaboratoria.pl/1042-gastroprofil---diagnoza-stanu-zdrowia-jelit
http://www.genom.com.pl/analiza-kwasow-organicznych.html
https://euroimmundna.pl/celiakia/
https://sklep.hashimoto.pl/pl/p/SIBO-test-oddechowy-wodorowo-metanowy-z-korekta-CO2-rozcienczenia/128
https://sklep.hashimoto.pl/pl/p/SIBO-test-oddechowy-wodorowo-metanowy-z-korekta-CO2-rozcienczenia/128
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-sibo-zespol-przerostu-bakteryjnego-w-jelicie-cienkim/
https://www.sandiet.pl/sklep/darmowe-webinarium-problemy-z-trawieniem-od-czego-zalezy-dobre-trawienie/
https://www.sandiet.pl/sklep/darmowe-webinarium-problemy-z-trawieniem-od-czego-zalezy-dobre-trawienie/
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14


• testosteron wolny, estradiol, DHT, androstendion, prolaktyna, SHBG ( mężczyzna ) 

• prolaktyna, progesteron w 21-23 dniu cyklu (kobieta) 

• estradiol, LH, FSH, testosteron wolny, androstendion, DHT w 5-8 dniu cyklu ( kobieta) 

 
W przypadku trądziku szczególnie polecamy zapoznać się jeszcze przed konsultacją z naszym 
webinarem dotyczącym trądziku, w którym znajdziecie Państwo ogrom cennych informacji i 

wskazówek w tym temacie. Dostępny jest tu https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-tradzik-
od-a-do-z-nagranie/ . 

 
 

 

 

 

 
 

 

Badania dla osób chorych na nowotwór- rozszerzenie podstawowych badań: 
 

• OB, CRP 

• kortyzol, DHEAS (najlepsze jest badanie ze zbiórki dobowej śliny, ale jest to badanie 
droższe, więc często dopiero na konsultacji, jeśli jest taka potrzeba doradzamy jego 
wykonanie, tu przykład https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-
DHEA/14 ) 

• cynk, selen 

• proteinogram 

• fibrynogen 

• kreatynina 

• cholinoesteraza 

• LDH 

• mocznik 

• krew utajona w kale + badanie ogólne kału + kalprotektyna 

• elektrolity 

• dodatkowe czynniki genetyczne (do ustalenia na konsultacji, rozszerzone badania 

genetyczne, np. genom.pl, ogen.pl) 

 

Dodatkowo można przy wskazaniach sprawdzić: 
• p/ciała yersiniowe IgG i IgM 

• chlamydia pneumonia IgG i IgM 

• chlamydia trachomatis IgG i IgM 

• mycoplasma pneumoniae IgG i IgM 

• EBV VCA-IgM, EBV VCA-IgG  

• borelioza metodą Webstern-blot IgG i IgM 
• HCV przeciwciała 
• HBc przeciwciała całkowite 
• Kiła test przesiewowy RPR/VDRL 
• test CBA 

Często potrzebne są konkretne inne badania, markery nowotworowe itp. indywidualnie 

konsultowane podczas konsultacji. 

https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-tradzik-od-a-do-z-nagranie/
https://www.sandiet.pl/sklep/webinarium-tradzik-od-a-do-z-nagranie/
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14
https://sklep.hashimoto.pl/pl/c/Profil-dzienny-Kortyzolu-i-DHEA/14


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


