
PAKIET BADAŃ
PRZED ZABIEGIEM
CHIRURGICZNYM

W PAKIETACH
OSZCZĘDZASZ

DO

15%

Pakiet zawiera kompleksowy zestaw badań , które 

powinno się wykonać przed zabiegiem chirurgicz-

nym. Badania wykonywane w tym Pakiecie po-

zwalają na ocenę ogólnego stanu organizmu oraz 

odzwierciedlają ewentualne zaburzenia układu 

krzepnięcia, układu krążenia, pracy serca i nerek. 

Badania wykonywane w tym panelu s łużą również 

do rozpoznawania zakażenia lub odporności na za-

każenie wirusem zapalenia wątroby typu B i C.

Pełnej informacji o ofercie 
oraz adresów Punktów Pobrań 
szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl



PAKIET BADAŃ 
PRZED ZABIEGIEM
CHIRURGICZNYM

OBEJMUJE:
 Morfologia krwi  – całościowa analiza wszystkich rodzajów 

komórek krwi: czerwonych, bia łych i płytek. Badanie służące do 
oceny ogólnego stanu zdrowia i stanowi ące podstawę rozpoznania 
wielu chorób m.in. anemii, zaburzeń krzepnięcia krwi, niedoborów 
odporności czy infekcji. Wykonanie tego badania przed zabiegiem 
jest istotne dla wykluczenia zaburze ń, które stanowią przeciwwska-
zanie do wykonywania zabiegu w szybkim terminie. Porównanie 
wyniku badania przed zabiegiem - do wyniku po zabiegu, jest bar-
dzo ważne np. dla oceny niebezpieczeństwa nadmiernego krwa-
wienia w trakcie i po zabiegu.

 Grupa krwi  – badanie wymagane przed zabiegiem, niezastąpio-
ne w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przetoczenia krwi.

 APTT, PT – najważniejsze badania zaburzeń krzepnięcia krwi ob-
jawiających się przedłużonym krwawieniem, w następstwie których 
mogą pojawić się powikłania krwotoczne w trakcie i po zabiegu.

 Elektrolity (Na, K) – rozpoznawanie zaburzeń równowagi 
wodno-elektrolitowej niezwykle istotnych w czasie wykonywania 
operacji. Nieprawidłowy poziom elektrolitów może powodować 
zaburzenia rytmu serca oraz powik łania w trakcie znieczulenia.

 HBs przeciwcia (anty-HBs)ł  – badanie pozwalające 
ocenić potrzebę powtórnego szczepienia przeciw żółtaczce typu B, 
a u osób nie szczepionych wskazuje na kontakt z wirusem HBV 
(wirus zapalenia wątroby typu B) i potrzebę specjalistycznej diag-
nostyki.

 HCV przeciwcia (anty-HCV)ł  – badanie pozwalające 
stwierdzić kontakt z wirusem HCV (wirus zapalenia wątroby typu C). 
Jeżeli przed zabiegiem wynik tego badania jest ujemny, a po zabiegu 
- dodatni, to do zakażenia mogło dojść podczas operacji.

Pełnej informacji o ofercie 
oraz adresów Punktów Pobrań 
szukaj na www.diag.pl i www.pakiety.diag.pl




