
Badania alergologiczne

Ilościowe oznaczenie poziomu przeciwciał w surowicy

Imię i nazwisko pacjenta: Numer PESEL:

Pieczątka i podpis lekarza

20 alergenów:
brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka 

łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, 
D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, koń, 

świnka morska, chomik, królik, 
Asp. fumigatus, Clad. herbarum,

Pen. notatum, Alt. alternata

Wziewny
Polycheck®

20 alergenów:
orzech laskowy, orzech ziemny, orzech 

włoski, migdał, mleko krowie, białko jaja 
kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, 

ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, 
krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka 

pszenna, sezam, mąka żytnia

Pokarmowy
Polycheck®

30 alergenów:
mleko krowie, α-laktoalbumina, 

β-laktoglobulina, kazeina, białko jaja 
kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, 

orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, 
pomidor, mąka-mix, kurczak, 

cytrusy-mix, ryż, 6 traw-mix, żyto, pies, kot, 
Clad. herbarum, Alt. alternata, 

Asp. fumigatus, D. pteronyssinus, D. farinae, 
leszczyna, brzoza, bylica, CCD

X - atopowy - 30
Polycheck®
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7 alergenów:
pszczoła, osa, rVes v 5, szerszeń, komar, 

meszka, CCD

Insect/CCD
Polycheck®

6 alergenów:
mleko krowie, α-laktoalbumina, 

β-laktoglobulina, kazeina, BSA, gluten

Mleko plus gluten
Polycheck®

3 antygeny:
DGP IgA (deamid. peptyd gliadyny), 
tTg IgA (transglutaminaza tkankowa)

Total IgA

Celiakia IgA + Total
Polycheck®

Badania autoimmunologiczne

Adres:

Telefon:E-mail:

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUGĄ STRONĘ SKIEROWANIA



Laboratorium zastrzega sobie możliwość ponownego pobrania materiału biologicznego, w sytuacjach, gdy nie jest możliwe wydanie informatywnego wyniku z przyczyn 
niezależnych od laboratorium (słaba jakość lub niewystarczająca ilość materiału).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) laboratorium informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Ściegiennego 20, 61-128 Poznań
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umowy współpracy 
z Administratorem Danych Osobowych
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

    Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych zawartych w ankiecie do celów badawczych.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

*Proszę o udostępnienie wyników badań laboratoryjnych na wskazany przeze mnie w ankiecie adres e-mail.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem korzystania z serwisu do odbierania wyników on-line i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu i w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji w/w usługi.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług badań diagnostycznych na rzecz Klientów Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

Data i podpis pacjenta
_______________________________________ 
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