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Panele POLYCHECK 

 

Nazwa Panelu Specyfikacja Cena 

Panel atopowy 

Polycheck (20 

alergenów) POL-AT 

roztocza kurzu domowego 

(Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae), albumina 

surowicy bydlęcej, białko jaja kurzego, 

żółtko jaja kurzego, mleko, ryż, soja, 

wieprzowina, wołowina, drożdże, alfa-

laktoalbumina, beta-laktoglobulina, 

kazeina, kurczak, banan, IgE całkowite, 

Pleśnie mix (Cladosporidium herbarum, 

Alternaria alternata), mix mąki (mąka 

pszenna, żytnia, jęczmień, owies), pyłki 

drzew wczesnych (olszyna szara, 

leszczyna), pyłki drzew późnych (brzoza 

brodawkowa, dąb), trawy mix (tymotka 

łąkowa, kłosówka, kupówka pospolita 

rajgras angielski, wiechlina łąkowa, 

kostrzewa łąkowa) 

190 

Panel pokarmowy 

Polycheck (20 

alergenów) 

POLY-PO 

białko jaja kurzego, mleko, dorsz, mąka 

pszenna, mąka żytnia, sezam, orzech 

ziemny, soja, orzech włoski, orzech 

laskowy, migdał, krewetka, pomidor, 

marchew, ziemniak, jabłko, żółtko jaja 

kurzego, kazeina, seler, brzoskwinia 

190 

Panel wziewny 

Polycheck (20 

alergenów)  

POLY-WZ 

Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, naskórek kota, 

naskórek psa, naskórek konia, naskórek 

świnki morskiej, naskórek królika, naskórek 

chomika, tymotka łąkowa, pyłek żyta, 

Penicillium notatum, Cladosporidium 

190 



 

 

herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria 

tenuis, pyłek olszyny szarej, pyłek brzozy, 

pyłek leszczyny, pyłek dębu, pyłek bylicy, 

pyłek babki lancetowatej 

Panel pediatryczny 

Polycheck (20 

alergenów) 

POL-PED 

Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, naskórek kota, 

naskórek psa, naskórek konia, białko jaja 

kurzego, mleko, dorsz, mąka pszenna, 

orzech ziemny, soja, marchew, ziemniak, 

jabłko, żółtko jaja kurzego, tymotka 

łąkowa, Cladosporidium herbarum, 

Aspergillus fumigatus, pyłek brzozy, pyłek 

bylicy 

190 

Panel pokarmowy III 

Polycheck (10 

alergenów) 

POL-PO3 

białko jaja kurzego, mleko, ryż, soja, 

marchew, jabłko, żółtko jaja kurzego, 

kazeina, kakao, mąka mix (pszenica, żyto, 

jęczmień, owies) 

99 

Panel pokarmowy IV 

Polycheck (10 

alergenów) 

POL-PO2 

orzech ziemny, sezam, wieprzowina, mięso 

kurczaka, wołowina, dorsz 

mieszanina owoców cytrusowych (cytryny, 

limonki, pomarańczy, mandarynki), seler, 

brzoskwinia 

pomidor 

99 

Panel oddechowy III 

Polycheck (10 

alergenów) 

POL-WZ2 

Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, kot, pies, żyto, 

Cladosporidium herbarum+Alternaria 

alternata, pióra mix (gęś, kura, kaczka, 

indyk), brzoza, trawy mix (tymotka łąkowa, 

kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras 

angielski, wielichna łąkowa, kostrzewa 

łąkowa), bylica 

99 

Panel jady owadów 

Polycheck (5 

alergenów+CCD) 

pszczoła, osa, komar, szerszeń, meszka 99 

Panel mleko plus gluten 

Polycheck (5 

alergenów+gluten) 

mleko krowie, alfa-laktoglobulina, 

beta-laktoglobulina, kazeina, 

surowicza albumina wołowa BSA-mleko 

gotowane), gluten 

99 

 

 

 



 

 

ZESTAWY 

 

Nazwa Panelu Specyfikacja Cena 

Zestaw atopowy (20 

alergenów) 

ZA20 

Alternaria alternata, białko jaja, 

brzoza, bylica, Cladosporidium 

herbarum, Dermatophagoides 

pteronyssinus, dorsz, jabłko, koń, kot, 

mąka pszenna, marchew, mleko, 

orzech laskowy, pies, ryż, soja, 

Tymotka łąkowa, ziemniak żyto 

190 

Zestaw inhalacyjny (20 

alergenów) 

ZL20 

-tomka wonna, kupówka pospolita, 

tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, 

leszcztna, dąb, ambrozja, bylica, babka 

lancetowata, Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae, kot, pies, koń, Penicyllium 

notatum, Cladosporidium herbarum, 

Aspergillus fumigatus, Alternaria 

alternata 

190 

Zestaw pediatryczny 

inhalacyjny (20 

alergenów) 

ZPL20 

tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, 

leszczyna, bylica, mniszek lekarski, 

babka lancetowata, Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae, kot, pies, koń, świnka morska, 

królik, chomik, Penicillium notatum, 

Cladosporidium herbarum, Aspergillus 

fumigatus, Alternaria alternata 

190 

Zestaw pediatryczny-

panel (27 alergenów) 

ZPP20 

Alpha-lactoalbumin, Alternaria 

alternata, Aspergillus fumigatus, Beta-

lactoglobulin, białko jaja, brzoza, 

bylica, Cladosporidium herbarum, 

Dermatophagoides farinae, 

Dermatophagoides pteronyssinus, 

dorsz, jabłko, kazeina, koń, kot, mąka 

pszenna, marchew, mieszanka traw 

(tymotka łąkowa, żyto zwyczajne), 

mleko, orzech laskowy, orzech 

ziemny, pies, ryż serum albuminy 

wołowiny, soja, ziemniak, żółtko jaja 

190 

Zestaw pokarmowy (20 

alergenów) 

ZP20 

białko jaja kurzego, żółtko jaja 

kurzego, mleko krowie, drożdże 

piekarskie, mąka pszenna, mąka 

190 



 

 

żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, 

orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, 

morela, pomidor, marchew, ziemniak, 

seler, dorsz, krab 

Zestaw reakcji 

krzyżowych (20 

alergenów) 

ZRK20 

tymotka łąkowa, brzoza, 

bylica pospolita, mąka pszenna, mąka 

żytnia, orzech ziemny, orzech 

laskowy, migdał, cebula, musztarda, 

anyżek, lubczyk ogrodowy, truskawka, 

jabłko, liczi, brzoskwinia, figa, 

marchew, ziemniak, seler 

190 

Zestaw inhalacyjny - 

alergeny domowe 

(10 alergenów) 

ZI-AD10 

mix roztoczy, mix piór, karaluch, 

karaczan, prusak, odchody gołębie, 

Penicillium notanum, Cladosporium 

herbarium, Aspergillus fumigatus, 

Candida albicans, Alternaria alernata 

Trichophyton mentagrophytes 

120 

Zestaw inhalacyjny – 

drzewa (10 alergenów) 

ZI-D10 

klon jesionolistny, olcha, brzoza, 

leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion 

wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna 

120 

Zestaw inhalacyjny - 

trawy i chwasty 

(10 alergenów) 

ZI-TC10 

tomka wonna,kupkówka pospolita, 

tymotka łąkowa,pyłek żyta, 

ambrozja bylico listna, bylica 

pospolita, babka lancetowata, komosa 

biała, pokrzywa, rzepak 

120 

Zestaw inhalacyjny-

zwierzęta (10 

alergenów) 

ZI-Z10 

kot, pies, koń, świnka morska, mysz, 

naskórek szczura, królik, chomik, mix 

sierści, mix piór ptaków ozdobnych 

120 

Zestaw pokarmowy - 

nabiał i orzechy                     

(10 alergenów) 

ZP-NO10 

białko jaja kurzego, mleko krowie, 

żółtko jaja kurzego, kazeina, orzech 

ziemny, orzech włoski, orzech 

laskowy, migdał, kakao, glutaminian 

120 

Zestaw pokarmowy – 

owoce (10 alergenów) 

ZP-O10 

truskawka, jabłko, kiwi, banan, 

brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, 

arbuz, mix cytrusów 

120 

Zestaw pokarmowy – 

warzywa (10 alergenów) 

ZP-W10 

Sezam, soja, pietruszka, pomidor, 

marchewka, ziemniak, seler, papryka, 

ogórek, kukurydza 

120 

 

 


