
Panel alergenów mieszany – pediatryczny- cena: 165zł 
pyłek GX-trawy; pyłki: brzozy brodawkowatej, bylicy; D.pteronyssinus, D.farinae; naskórki: psa, kota, konia; Cladosporum herbarium, Aspergilllus 

fumigatus, Alternaria alernata, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, dorsz, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, albumina surowicy 

wołu, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko, CCD 

Panel alergenów pokarmowych – cena: 150zł 
białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, drożdże piekarskie, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, 

kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD   
 

Panel pokarmowy III (10 alergenów) – cena: 110zł 
mleko, białko jajka kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mieszaniny mąki zbóż zawierających gluten: pszenica, żyto, jęczmień i owies   
 

Panel pokarmowy IV (10 alergenów) – cena: 110zł 
orzech ziemny, sezam, wieprzowina, mięso kurczaka, wołowina, dorsz, mieszanina owoców cytrusowych (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), 

seler, brzoskwinia, pomidor 
 

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) – cena: 110zł 
mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, dorsz, mąka owsiana, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, krewetka 
 

Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) – cena: 110zł 
białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, kazeina, orzech włoski, kakao, glutaminian 
 

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) – cena: 110zł 
jabłko, kiwi, morela, truskawka, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwki, arbuz, mieszanina cytrusów – grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka 
 

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) – cena: 110zł 
soja, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, sezam, pietruszka, papryka, ogórek, kukurydza 
 

Panel mleko krowie plus gluten – cena: 95zł 
alergen pełnego mleka krowiego i jego głównych alergenów: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina i BSA – surowicza albumina wołowa oraz 

alergen zbóż glutenowych – gluten 
 

Panel białka mleka DPA-Dx (6 alergenów) - cena: 140zł 
mleko krowie, nBos d4 alfa-laktoalbumina, nBos d5 beta-laktoglobulina, nBos d8 kazeina, nBos d laktoferyna, nBos d6 surowicza albumina wołowa (BSA) 
 

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza) – cena: 170zł 
alergeny mleka: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, albumina surowicy wołowej, BSA i laktoferyna; zdefiniowane alergeny jaja kurzego: 

owomukoid (Gal d 1), owoalbumina (gal d 2), konalbumina (dziś owotransferyna, gal d 3), lizozym (Gal d 4); termostabilne i odporne na trawienie alergeny 

orzeszków ziemnych: Ara h1, Ara h2, Ara h3 i Ara h9 – ten ostatni reagujący krzyżowo z brzoskwinią; główny alergen brzozy: Bet v1 i reszty cukrowe 

CCD. Diagnostyka molekularna alergii pozwala na rozróżnienie faktycznego uczulenia od reakcji krzyżowych u pacjentów multiuczuleniowych. 
 

Panel alergenów oddechowych – cena: 150zł 
pyłki: tomka wonna, kubkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto; olcha, brzoza brodawkowa, leszczyna, dąb; ambrozja bylicolistna, bylica, babka 

lancetowata; D.pteronyssinus, D.farinae ; naskórki: psa, kota, łupież konia; Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilllus fumigatus, Alternaria 

alternata, CCD 
 

Panel oddechowy z anty-CCD absorbentem - 21 alergenów – cena: 170zł 
pyłki: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja bylicolistna, bylica, babka lancetowata; roztocza 

domowe: D. pteronyssinus, D. farinae; naskórkek: psa, kota i konia; pleśń: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilllus fumigatus  i 

Alternaria alternata oraz marker CCD. 
 

Panel oddechowy I (10 alergenów) – cena: 110zł 
pyłek brzozy, pyłek olszy szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, oliwka, tymotka łąkowa, żyto,  ambrozja, pyłek bylicy, pyłek babki lancetowatej 
 

Panel oddechowy II (10 alergenów) – cena: 110zł 
D.pteronyssinus, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek owcy, Aspergillus fumigatus, Cladosporum herbarum, Penicilum 

notatum, Alternaria tenuis 
 

Panel oddechowy III (10 alergenów) – cena: 110zł 
pyłek brzozy, pyłek bylicy, mieszanina pyłku traw (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa i kostrzewa 

łąkowa), pyłek żyta , D. pteronyssinus, D. farinae, naskórek psa, sierść kota, mieszanina alergenów piór ptasich (gęś, kura, kaczka i indyka), mieszanina 

zarodników pleśni (Cladosporium herbarium, Alternaria alternata) 
 

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) – cena: 110zł 
mieszanina alergenów roztoczy domowych: D. pteronyssinus, D. farinae; alergeny pleśni: Penicillium notatum, Cladosporium herbarium, Aspergillus 

fumigates, Alternaria alternata; mieszanina alergenów piór ptasich (kura, kaczka, gęś); alergeny karalucha; alergeny odchodów gołębia  i alergeny 

chorobotwórczego drożdżaka Candida albicans 
 

Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów) – cena: 110zł 
tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja, bylica, babka lancetowata, komosa, pokrzywa, rzepak 
 

Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) – cena: 110zł 
olcha, brzoza, leszczyna, dąb, klon jesionolistny, buk, jesion wyniosły, wierzba-iwa, topola, sosna 
 



Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) – cena: 110zł 
alergeny naskórka, łupieżu, sierści (lub piór): kot, pies, koń, świnka morska, mysz, szczur, królik, chomik; mieszanina sierści: krowa, owca, koza; 

mieszaniny piór: papużka falista, kanarek, papuga ara, aleksandretta obrożna, zeberka timorska 
 

Panel pyłki DPA-Dx, 11 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza) – cena: 165zł 
alergeny molekularne pyłku tymotki łąkowej: Phl p 1, Phl p 5 (alergeny główne pyłki tymotki) i Phl p 7, Phl p 12 (alergeny słabe reagujące krzyżowo) oraz 

alergeny molekularne brzozy: Bet v 1 (alergen główny), reagujące krzyżowo Bet v 2 i Bet v 4, Bet v 6 
 

Panel atopowy (20 alergenów) – cena: 165zł 
W panelu oznaczane są sIgE dla 12 alergenów naniesionych na blot oddzielnie: mleko; kazeina; α-laktoalbulmina; β-laktoglobulina; surowicza albumina 

bydlęca (e 204, Bos d 6, Bos d 6.0101, dawniej BSA), ryż, soja; banan; wieprzowina; wołowina; mięso kurczaka, drożdże; 20 alergenów naniesionych jako 

mieszanki (miksy) alergenów: białko i żółtko jaja kurzego; mąka zbóż zawierających gluten: pszenica, żyto, jęczmień owies; mieszanka alergenów roztoczy 

kurzu domowego: D. pteronyssinus, D. farinae; pleśnie: Cladosporium herbarum i Alternaria alternata; pyłki drzew późnych: brzoza i dąb; pyłki drzew 

wczesnych: olcha i leszczyna; pyłki 6 traw: tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, IgE 

całkowita 
 

Panel atopowy (30 alergenów) – cena: 180zł 
mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja , jabłko, marchew, 

pomidor, miks mąki (mieszanka: pszenica, żyto, jęczmień, owies), mięso kurczaka, cytrusy (mieszanka: cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż; 

miks pyłku traw (mieszanka: tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), pyłek żyta; naskórki: 

psa i kota; Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis - alternata, Aspergillus fumigatus,  D. pteronyssinus, D. farinae; pyłki: leszczyna, brzoza, bylica 

pospolita 
 

ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów – cena: 1600zł 
Wykonanie testu ISAC zalecane jest w przypadkach kiedy wyniki testów opartych na ekstraktach alergenów wskazują na uczulenie złożone (alergia 

poliwalentna), kiedy zachodzi podejrzenie występowania reakcji krzyżowych, zwłaszcza kiedy wyniki testów wskazują na alergeny pokarmowe i 

inhalacyjne. O alergii złożonej mówimy kiedy pacjent uczulony jest na trzy lub więcej różnych źródeł pochodzenia alergenów. Zestaw alergenów testu ISAC 

zawiera 112 składników alergenów, pochodzących z ponad 50 różnych źródeł uczulenia (pyłki traw, drzew, chwastów, zwierzęta, pokarmy pochodzenia 

roślinnego, pokarmy pochodzenia zwierzęcego, roztocza, pleśnie, lateks, pasożyt Anisakis) 
 

Panel jady owadów – cena: 120zł 
jad: pszczoły, osy, szerszenia europejskiego, komara, meszki 
 

Mieszanka pyłku traw wczesnych GP1 – cena: 42zł 
Służy do identyfikacji IgE specyficznych dla alergenów pyłku: kupkówki pospolitej, kostrzewy łąkowej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, wiechliny łąkowej. 

Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka pyłku traw późnych GP4 – cena: 42zł 
Służy do identyfikacji IgE specyficznych dla alergenów pyłku: tomki wonnej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, trzciny pospolitej, żyta i kłosówki wełnistej. 

Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka pyłku drzew TP9 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficznych dla alergenów pyłku: olszy szarej, brzozy brodawkowatej, leszczyny, dębu, wierzby. Wyrażony w kU/l wynik 

ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka chwastów WP3 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficznych dla alergenów pyłku: bylicy pospolitej, babki lancetowatej, komosy białej, nawłoci pospolitej, pokrzywy 

zwyczajnej. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka pleśni MP1 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficznych dla alergenów: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans i 

Alternaria tenuis. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza FP2 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficzne dla alergenów: dorsza, krewetki, małża jadalnego, tuńczyka i łososia. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy 

łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka pierza EP71 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficzne dla alergenów wziewnych piór ptasich: gęsi, kury, kaczki i indyka. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy 

łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka naskórków EP1 – cena: 42zł 
Pozwala na identyfikację IgE specyficzne dla alergenów wziewnych: sierści i naskórka kota, naskórka (łupieżu) konia, naskórka (łupieżu) krowy, naskórka 

(łupieżu) psa. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Mieszanka żywności (dziecięca) FP5 – cena: 45zł 
Służy do identyfikacji IgE specyficznych dla istotnych alergenów pokarmowych okresu dziecięcego: białka jaja kurzego, mleka krowiego, dorsza, mąki 

pszennej, orzecha ziemnego, soi. Wyrażony w kU/l wynik ilościowy dotyczy łącznie wszystkich alergenów mieszanki. 
 

Oprócz paneli Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje oznaczenia przeciwciał klasy IgE specyficznego przeciw konkretnym, 

pojedynczym alergenom. 


