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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

AMINY NEUROBIOGENNE 
 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Należy unikać spożywania awokado, bakłażana, pomidorów, bananów, melonów, ananasa, grejpfruta, 

śliwek, orzechów, masła orzechowego, wina, sera, ryżu i czekolady. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy unikać forsownych ćwiczeń, alkoholu, kawy, herbaty i napojów zawierających kofeinę, tytoniu lub 

produktów nikotynowych. 

 

W dniu pobrania materiału do badania: 

Należy odstawić suplementy i leki, w tym te, które regulują alergię, nastrój, sen, ból i stan zapalny.  

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Dotyczy badania: 

Aminy Neurobiogenne Profil Podstawowy 

Aminy Neurobiogenne Profil Rozszerzony 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA AMINOKWASÓW Z OSOCZA 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki.  

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i 

warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw lub suplementów z wit. C. 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Ryby i owoce morza zawierają stosunkowo wysokie poziomy rtęci i arsenu. Zalecane jest 

wstrzymanie się od spożywania ryb i owoców morza na 2 dni przed pobraniem moczu. 

• Zalecane jest zaprzestanie stosowania wszystkich leków i suplementów, które nie są niezbędne oraz 

nie przyjmowanie kontrastu z gadolinem (wykorzystywanego przy rezonansie magnetycznym), 

chyba, że lekarz prowadzący zaleci inaczej. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy ograniczyć przyjmowanie płynów, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. 

 

Kobiety nie powinny pobierać moczu w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA KRYPTOPIROLI 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie antybiotykoterapii. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać witaminy C (również w suplementach), a także surowych i suszonych owoców oraz 

warzyw (w tym również soków owocowych i warzywnych). 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać zbyt dużych ilości płynów (aby nie rozcieńczyć próbki moczu). 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Aby test był reprezentatywny, nerki pacjenta powinny pracować prawidłowo. Nietypowe płyny w moczu 

(np. krew), picie niewspółmiernie dużych ilości płynów albo zażycie środków moczopędnych może mieć 

wpływ na wynik badania. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć przyjmowanie antybiotyków. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy spożywać większe ilości płynów (wody), aby rozrzedzić krew. 

• Ostatni posiłek należy spożyć o godzinie 18:00 i pościć do dnia następnego (12 godzin). 

 

Dzień pobrania materiału do badania: 

• Próbkę należy pobrać rano, na czczo, po minimum 12-godzinnym poście. 

• Próbki nie należy pobierać po wysiłku fizycznym. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA METALI CIĘŻKICH Z KAŁU 
 

 

Nie należy stosować specjalnych zmian w codziennej diecie. 

 

Nie należy pobierać próbki do badania do 3-ech dni po wykonywanych badaniach układu pokarmowego  

z użyciem kontrastu, a także wstawianiu bądź usuwaniu amalgamatów dentystycznych (np. z wypełnieniem 

srebrowym). 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA MIKROBIOMU JELITOWEGO 
 

 

Minimum 2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy zakończyć przyjmowanie probiotyków, prebiotyków i synbiotyków (w tym produktów 

spożywczych tj. kefirów, jogurtów oraz wszelkich kiszonek itp.). Probiotyki mogą wpływać na 

liczebność pożytecznych bakterii, jak również na markery metaboliczne. Obecność pożytecznych 

bakterii może również mieć wpływ na liczebność innych bakterii, drożdży i pasożytów.  

• Należy również zakończyć przyjmowanie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych oraz leków 

przeciwpasożytniczych na minimum 2 tygodnie. Mogą wpływać one na poziom bakterii, drożdży i 

pasożytów, a także markery metaboliczne. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach najlepiej 

odstawić ww. preparaty na 28 dni przed pobraniem próbki do analizy.  

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy zakończyć przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (zobojętniających kwas 

żołądkowy), a także preparatów zawierających enzymy trawienne, środków przeczyszczających (w 

szczególności olei mineralnego oraz rycynowego), wlewów i czopków doodbytniczych, glinki 

bentonitowej, aspiryny, węgla aktywnego, betainy HCl oraz substancji zawierających bizmut i/lub 

bar, chyba że lekarz zaleci inaczej. 

 

W przypadku Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy oraz innych badań zawierających parametr  

HISTAMINA: 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać produktów bogatych w histaminę, takich jak: alkohol (czerwone wino, piwo 

pszeniczne, szampan), ocet (wyjątkiem jest ocet spirytusowy), kiszona kapusta, dojrzewające sery, drożdże, 

salami, surowa szynka, surowe kiełbasy, makrela, tuńczyk, śledź marynowany, piklingi, łosoś, makrela 

wędzona w tym puszkowane, skorupiaki, pomidory, szpinak, rośliny strączkowe, pieczarki, bakłażan, 

pomarańcza, grejpfrut, banan, ananas, truskawki, kiwi, papaja, maliny, gruszka, awokado, orzeszki ziemne, 

orzechy nerkowca, kakao, czekolada. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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Dotyczy badań: 

Analiza Mikrobiomu Profil MINI 

Analiza Mikrobiomu Profil MIDI 

Analiza Mikrobiomu Profil MIDI PLUS 

Analiza Mikrobiomu Profil MAXI 

Analiza Mikrobiomu Profil MAXI PLUS 

Analiza Mikrobiomu Profil Kompleksowy 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKOWA Z MOCZU 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki.  

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i 

warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw lub suplementów z wit. C. 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Ryby i owoce morza zawierają stosunkowo wysokie poziomy rtęci i arsenu. Zalecane jest 

wstrzymanie się od spożywania ryb i owoców morza na 2 dni przed pobraniem moczu. 

• Zalecane jest zaprzestanie stosowania wszystkich leków i suplementów, które nie są niezbędne oraz 

nie przyjmowanie kontrastu z gadolinem (wykorzystywanego przy rezonansie magnetycznym), 

chyba, że lekarz prowadzący zaleci inaczej. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy ograniczyć przyjmowanie płynów, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. 

 

Kobiety nie powinny pobierać moczu w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKOWA Z ERYTROCYTÓW 

PROFIL PODSTAWOWY 
 

 

Kortykosterydy mogą wpłynąć na niektóre markery w tym teście. Wyniki laboratoryjne mogą posłużyć 

wykazaniu ich wpływu. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi przerwanie ich przyjmowania przez 

określony okres czasu przed badaniem. 

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zakończyć stosowanie wszystkich leków i suplementów diety zawierających składniki mineralne 

(pierwiastki), które nie są dla pacjenta niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Nigdy nie 

należy przerywać stosowania leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania alkoholu i owoców morza. Należy spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki 

oraz podwoić podaż płynów. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki 

badania. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKOWA Z ERYTROCYTÓW 

PROFIL ROZSZERZONY (RBC ELEMENTS) 
 

 

3 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zaprzestać stosowania wszystkich leków i suplementów diety zawierających minerały, które nie są 

dla pacjenta niezbędne, chyba, że inaczej zalecone przez lekarza prowadzącego. Nigdy nie należy przerywać 

stosowania leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki/dzień pobrania krwi: 

Badanie nie wymaga wcześniejszej zmiany diety przed pobraniem krwi, jednak zalecane jest pobranie krwi 

rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki badania. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKOWA Z PEŁNEJ KRWI 
 

 

Kortykosterydy mogą wpłynąć na niektóre markery w tym teście. Wyniki laboratoryjne mogą posłużyć 

wykazaniu ich wpływu. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi przerwanie ich przyjmowania przez 

określony okres czasu przed badaniem. 

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zaprzestać stosowania wszystkich leków i suplementów diety zawierających minerały, które nie są 

dla pacjenta niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Nigdy nie należy przerywać stosowania 

leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania alkoholu i owoców morza. Należy spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki 

badania. 

 

Dotyczy badania: 

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi Profil MINI 

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi Profil MIDI 

Analiza Pierwiastkowa z Pełnej Krwi Profil MAXI 

 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKOWA WŁOSA 
 

 

Przygotowanie do badania nie obejmuje specjalnej diety czy też zaprzestania przyjmowania leków lub 

suplementów, chyba że lekarz prowadzący zalecił inaczej. 

 

Próbkę włosów należy pobrać według dołączonej instrukcji. Włosy które były uprzednio farbowane, 

rozjaśniane lub poddane innym zabiegom chemicznym są podatne na zanieczyszczenia i nie są 

rekomendowane jako próbki do przeprowadzenia analizy. Do badania należy pobrać odrosty przy skórze 

głowy (dł. 2,5 - 3 cm od skóry głowy). Próbkę włosów należy pobrać z części potylicznej głowy. Nie należy 

mieszać włosów z głowy z włosami łonowymi. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 



 

Genom Sp. z o.o. Sp. k. 

Aleja Armii Krajowej 10B/3 

50-541 Wrocław 

Tel. (+48) 71 360 41 44 

Kom. (+48) 515 064 756 

 

info@genom.com.pl 

http://www.genom.com.pl 
 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PIERWIASTKÓW KLUCZOWYCH DLA TĘŻYCZKI 
 

 

Kortykosterydy mogą wpłynąć na niektóre markery w tym teście. Wyniki laboratoryjne mogą posłużyć 

wykazaniu ich wpływu. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi przerwanie ich przyjmowania przez 

określony okres czasu przed badaniem. 

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zaprzestać stosowania wszystkich leków i suplementów diety zawierających minerały, które nie są 

dla pacjenta niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Nigdy nie należy przerywać stosowania 

leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania alkoholu i owoców morza. Należy spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki 

badania. 

 

Dotyczy badań: 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki Profil MINI 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki Profil MIDI 

Analiza Pierwiastków Kluczowych dla Tężyczki Profil MAXI 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA PORFIRYN Z MOCZU 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć antybiotykoterapię.  

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić wszelkie preparaty lecznicze (również suplementy), które nie są niezbędne, chyba że lekarz 

prowadzący zaleci inaczej. 

 

24 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy ograniczyć spożywanie płynów, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki do badania w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA POZIOMU AMINOKWASÓW WE KRWI 
 

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

• Należy odstawić następujące środki terapeutyczne: 

• wszystkie leki, które nie są niezbędne (acetaminofen, paracetamol), jak również wszystkie leki 

przeciw przeziębieniu, dostępne bez recepty 

• wszystkie witaminy, minerały, aminokwasy 

• wszystkie suplementy ziołowe, wliczając również napoje izotoniczne, napoje energetyczne i wody 

zawierające witaminy i minerały 

• steroidy i kortykosteroidy 

• substancje antyhistaminowe 

• penicyliny lub D-penicyloaminy 

• antybiotyki aminoglikozydowe, cefalosporyna-C i cefamycyna 

• amfetamina i pochodne fenotiazyny 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania napojów zawierających aspartam i glutaminian sodu. Należy spożywać 

wyłącznie lekko strawne posiłki. Należy również przyjmować odpowiednio większe ilości płynów, aby 

odpowiednio rozrzedzić krew. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki 

badania. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

BADANIE BAZOWE JELIT 
 

 

Minimum 2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy zakończyć przyjmowanie probiotyków, prebiotyków i synbiotyków (w tym produktów 

spożywczych tj. kefirów, jogurtów oraz wszelkich kiszonek itp.). Probiotyki mogą wpływać na 

liczebność pożytecznych bakterii, jak również na markery metaboliczne. Obecność pożytecznych 

bakterii może również mieć wpływ na liczebność innych bakterii, drożdży i pasożytów.  

• Należy również zakończyć przyjmowanie antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych oraz leków 

przeciwpasożytniczych na minimum 2 tygodnie. Mogą wpływać one na poziom bakterii, drożdży i 

pasożytów, a także markery metaboliczne. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach najlepiej 

odstawić ww. preparaty na 28 dni przed pobraniem próbki do analizy.  

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy zakończyć przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (zobojętniających kwas 

żołądkowy), a także preparatów zawierających enzymy trawienne, środków przeczyszczających (w 

szczególności olei mineralnego oraz rycynowego), wlewów i czopków doodbytniczych, glinki 

bentonitowej, aspiryny, węgla aktywnego, betainy HCl oraz substancji zawierających bizmut i/lub 

bar, chyba że lekarz zaleci inaczej. 

 

W przypadku Badania Bazowego Jelit Profil STRES oraz innych badań zawierających parametr  

HISTAMINA: 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać produktów bogatych w histaminę, takich jak: alkohol (czerwone wino, piwo 

pszeniczne, szampan), ocet (wyjątkiem jest ocet spirytusowy), kiszona kapusta, dojrzewające sery, drożdże, 

salami, surowa szynka, surowe kiełbasy, makrela, tuńczyk, śledź marynowany, piklingi, łosoś, makrela 

wędzona w tym puszkowane, skorupiaki, pomidory, szpinak, rośliny strączkowe, pieczarki, bakłażan, 

pomarańcza, grejpfrut, banan, ananas, truskawki, kiwi, papaja, maliny, gruszka, awokado, orzeszki ziemne, 

orzechy nerkowca, kakao, czekolada. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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Dotyczy badań: 

Status Mikrobioty Jelitowej 

Status Mikrobioty Jelitowej Profil PLUS 

Badanie Bazowe Jelit 

Badanie Bazowe Jelit Profil PLUS 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

KOMPLEKSOWA ANALIZA KAŁU (CSA) 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie antybiotyków, środków przeciwpasożytniczych oraz przeciwgrzybiczych, a 

także probiotyków, inhibitorów pompy protonowej (popularne leki na zgagę), preparatów zawierających 

bizmut (kontrasty). 

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie aspiryny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. leki 

przeciwbólowe bez recepty), enzymów trawiennych, środków przeczyszczających (szczególnie olej 

mineralny, olej rycynowy i gliceryna wlewki/czopki), węgla aktywnego, chlorowodorku betainy, leków 

zobojętniających kwas lub glinki bentonitowej. 

 

Nie należy pobierać próbki podczas menstruacji bądź podczas występowania krwawienia z hemoroidów. 

 

Jeżeli był wykonywany zabieg kolonoskopii bądź lewatywa należy odczekać ok. 4 tygodni zanim pobierze 

się próbkę. 

 

Przed pobraniem próbki kału należy zachować szczególną ostrożność aby nie zanieczyścić ją moczem bądź 

wodą z toalety. 

 

Dotyczy badania: 

CSA 

CSA+Parazytologia (CSA+3P) 

CSA+Panel Clostridium (CSA+CCC) 

CSA+Zonulina (CSA+Z) 

Profil Mikrobiologiczny 

Parazytologia (P) 

Panel Clostrudium (CCC) 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 



 

Genom Sp. z o.o. Sp. k. 

Aleja Armii Krajowej 10B/3 

50-541 Wrocław 

Tel. (+48) 71 360 41 44 

Kom. (+48) 515 064 756 

 

info@genom.com.pl 

http://www.genom.com.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA D-ARABINITOLU 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie antybiotykoterapii. 

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie leków przeciwgrzybiczych. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać witaminy C (również w suplementach), a także surowych i suszonych owoców oraz 

warzyw (w tym również soków owocowych i warzywnych). 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać zbyt dużych ilości płynów (aby nie rozcieńczyć próbki moczu). 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

GI EFFECTT 

 

 

Badanie wykonywane jest powyżej 2-ego roku życia. 

 

Należy odczekać co najmniej 4 tygodnie od wykonania kolonoskopii lub lewatywy z baru przed 

rozpoczęciem testu. 

 

Przed odstawieniem jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre leki i / lub 

suplementy mogą wpływać na wynik testu. 

 

Minimum 2, a zalecane są 4 tygodnie przed badaniem: 

Odstawić antybiotyki, środki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, suplementy probiotyczne (acidophilus 

itp.). 

 

W przypadku dodania do testu H. pylori (add on), należy przerwać stosowanie inhibitorów pompy 

protonowej (PPI) oraz bizmutu na 14 dni przed. 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Odstawić aspirynę i inne NLPZ (np. Ibuprofen), czopki doodbytnicze, lewatywy, węgiel aktywowany, 

bizmut, HCL betainy, enzymy trawienne, leki zobojętniające, środki przeczyszczające, olej mineralny, olej 

rycynowy i / lub glinkę bentonitową. 

 

 

Nie należy pobierać próbek, gdy występuje aktywne krwawienie z hemoroidów lub miesiączki. 

 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL TOKSYCZNYCH ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH  

(GPL-TOX) 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i 

warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy przyjmować zbyt dużych ilości płynów, aby nie rozcieńczyć moczu. Zaleca się ograniczenie 

spożywania płynów od godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zbiórkę materiału. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki do badania w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

HEPATIC DETOX – PROFIL FUNKCJI WĄTROBY 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć terapię antybiotykową. 

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać leków i suplementów zawierających siarkę. Należy zakończyć terapie prowokujące 

zawierające takie leki jak DMSA, DMPS, MSM itp. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy odstawić preparaty: barbiturany, leki uspokajające, digoksyny, chinidynę, a także alkohol, 

ponieważ powodują wzrost wartości kwasu D-glukarowego (kwas sacharowy).  

• Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków 

owocowych i warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw. 

• Należy również odstawić wszystkie przyjmowane leki i suplementację, chyba że lekarz prowadzący 

zaleci inaczej. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy ograniczyć przyjmowanie płynów, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA AMINOKWASÓW Z MOCZU 
 

 

Przed pobraniem materiału należy stosować standardową, codzienną dietę, także z uwzględnieniem 

produktów białkowych. 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć antybiotykoterapię.  

 

48 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić wszelkie preparaty lecznicze, które nie są niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci 

inaczej. 

 

24 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy ograniczyć spożywanie płynów, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. Jeżeli to możliwe od godz. 

18:00 nie przyjmować płynów w ogóle.  

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki do badania w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

METABOLIZM WITAMIN 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie antybiotykoterapii. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać witaminy C (również w suplementach), a także surowych i suszonych owoców oraz 

warzyw (w tym również soków owocowych i warzywnych). 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać zbyt dużych ilości płynów (aby nie rozwodnić moczu). 

 

Aby test był reprezentatywny, nerki pacjenta powinny pracować prawidłowo.  

 

Nietypowe płyny w moczu (np. krew), picie niewspółmiernie dużych ilości płynów albo spożycie środków 

moczopędnych może mieć wpływ na wynik testu. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

METABOLOMIX+ 

 

 

Pobranie próbki moczu 

 

Próbki dla pacjentów w wieku poniżej 2 lat zostaną odrzucone. 

 

Kobiety nie powinny pobierać moczu podczas menstruacji. 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

• Należy zakończyć przyjmowanie (chyba że lekarz zaleci inaczej): 

• Suplementów zawierające kreatynę, witaminę C lub dowolne pierwiastki i witaminy, których poziom 

mierzony jest w niniejszym badaniu. 

• Pozostałych leków/suplementów/substancji, które mogą wpływać na wydalanie minerałów z 

moczem. 

• Owoców morza (chyba że lekarz poprosi o kontynuację). 

• Powyższe zalecenia dotyczące jedzenia, należy kontynuować, aż próbka zostanie całkowicie 

pobrana. 

 

24 godziny przed pobraniem materiału do badania: 

• Nie należy wypijać więcej niż zalecone 2 l płynów dziennie, aby nie rozcieńczyć próbki moczu. 

• Należy kontynuować swoją regularną dietę, unikając przejadania się oraz restrykcyjnych diet. 

 

8 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy pościć. 

 

Pobranie próbki śliny 

 

8 godzin przed pobraniem materiału do badania 

Zęby przed pójściem spać należy umyć tak jak dotychczas bez używania płynów do płukania jamy ustnej 

 

Dzień pobrania - rano 

Próbka powinna zostać pobrania niezwłocznie po przebudzeniu. Nie należy myć ani nitkować zębów oraz 

płukać jamy ustnej płynami przed pobraniem próbki. Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani płynów z 

wyjątkiem wody jeżeli jest to konieczne. Przed pobraniem próbki należy dokładnie umyć ręce. 
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Pobranie próbki krwi 

 

8 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy pościć. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL MYKOTOKSYN GPL-MYCOTOX 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki oraz leki przeciwgrzybicze. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i 

warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw. Należy zakończyć stosowanie: 

glutationu, węgla aktywnego, glinki bentonitowej. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy przyjmować zbyt dużych ilości płynów, aby nie rozcieńczyć moczu. Zaleca się ograniczenie 

spożywania płynów w dniu poprzedzającym wysyłkę, a od godziny 18:00 nieprzyjmowania płynów w 

ogóle. 

 

Zaleca się spożycie ostatniego posiłku ok. godz. 18:00 (12-godzinny post przed pobraniem może zwiększać 

wydzielanie mykotoksyn z tkanki tłuszczowej). 

 

Osoby przyjmujące preparaty zawierające mykofenolan mofetylu mogą uzyskać niemiarodajne wartości 

parametru - Kwas mykofenolowy. Pozostałe parametry będą oznaczone poprawnie. W przypadku 

stosowania preparatów z tym składnikiem, proszę umieścić informację o przyjmowaniu mykofenolan 

mofetylu w dołączonej do zestawu ankiecie. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki do badania w trakcie menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

NEUROTRANSMITERY 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie antybiotykoterapii. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie należy spożywać witaminy C (również w suplementach), a także surowych i suszonych owoców oraz 

warzyw (w tym również soków owocowych i warzywnych). 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać zbyt dużych ilości płynów (aby nie rozwodnić moczu). 

 

Aby test był reprezentatywny, nerki pacjenta powinny pracować prawidłowo.  

 

Nietypowe płyny w moczu (np. krew), picie niewspółmiernie dużych ilości płynów albo spożycie środków 

moczopędnych może mieć wpływ na wynik testu. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Dotyczy badania: 

Neurotransmitery Profil Podstawowy 

Neurotransmitery Profil Rozszerzony 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

NIETOLERANCJE POKARMOWE 
 

 

Badania nie powinny wykonywać osoby cierpiące na choroby krwiopochodne (np. zapalenie wątroby lub 

HIV), a także kobiety w ciąży i karmiące piersią.  

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zakończyć stosowanie wszystkich leków na alergie oraz leków antyhistaminowych. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania alkoholu, a także spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki oraz dwukrotnie 

zwiększyć podaż płynów. 

 

Dotyczy badania: 

Nietolerancje Pokarmowe IgG-zależne 69 Produktów 

Nietolerancje Pokarmowe IgG-zależne 96 Produktów 

Nietolerancje Pokarmowe IgG-zależne 216 Produktów 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

NUTREVAL 

 

 

Niektóre leki mogą znacząco wpływać na wynik badania: 

• Antybiotyki (wszystkich klas), 

• Fenyloetyloaminy, 

• Leki hamujące (blokery) wydzielanie kwasu solnego (np. Cymetydyna), 

• Leki przeciwcukrzycowe zwiększające stężenie glukozy w moczu (np. Invokana), 

• Leki obniżające poziom tłuszczów we krwi, fibraty (np. Ciprofibrat), 

• Kortykosteroidy. 

• W przypadku kontynuowania przyjmowania wyżej wskazanych leków, wyniki badania mogą dać 

informację na temat efektywności terapii (działania na organizm).  

 

4 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Należy przerwać stosowanie poniższych leków/suplementów (chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej). 

Nie niezbędne leki i/lub suplementy, w tym paracetamol i dostępne bez recepty środki na przeziębienie.  

Wszelkie witaminy, minerały, aminokwasy (w tym suplementy białkowe i kreatyninowe). 

Suplementy ziołowe przyjmowane regularnie - w tym wzmacniane napoje dla sportowców, napoje 

energetyczne i wody witaminowe. 

Produkty zawierające sztuczne słodziki i glutaminian monosodowy (MSG). 

 

24 godziny przed pobraniem materiału do badania: 

Nie wskazana jest zmiana standardowej diety. Należy natomiast unikać przejadania się lub bardzo 

restrykcyjnych diet. 

Wskazane jest spożywanie większej ilości płynów (min. 1,5 L), aby odpowiednio rozrzedzić krew. 

Należy unikać spożywania owoców morza. 

 

Przynajmniej 8 godzin przed pobraniem materiału do badania: 

Należy pościć przez noc przed pobraniem krwi. 

Załączony woreczek żelowy należy zamrozić co najmniej 8 godzin przed wysyłką.  

 

W dniu pobrania materiału do badania: 

Wszystkie próbki moczu pacjenta, muszą być całkowicie zamrożone przed terminem pobrania krwi. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

ANALIZA KWASÓW ORGANICZNYCH (OAT) 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić przyjmowane antybiotyki. 

 

4 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Należy odstawić probiotyki, pozostałe przyjmowane leki oraz suplementację, chyba, że lekarz zaleci inaczej. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać witaminy C, surowych i suszonych owoców i warzyw, a także soków owocowych i 

warzywnych oraz suplementów zawierających wyciągi z owoców i warzyw. 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy przyjmować następujących preparatów: arabinogalaktanu, Echinacea, grzybów reishi i 

suplementów zawierających rybozę. 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy przyjmować zbyt dużych ilości płynów, aby nie rozcieńczyć moczu. Zaleca się ograniczenie 

spożywania płynów od godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zbiórkę materiału. 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

OPIATY/PEPTYDY W MOCZU 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy włączyć do diety produkty zawierające kazeinę i gluten.  

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy wykluczyć z diety spożywanie białek sojowych z wyjątkiem oleju sojowego oraz lecytyny. 

 

3 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Nie wolno spożywać witaminy C, a także surowych i suszonych owoców oraz warzyw (w tym również 

soków owocowych i warzywnych). 

 

1 dzień przed pobraniem materiału do badania: 

Nie należy spożywać zbyt dużych ilości płynów (aby nie rozwodnić moczu). 

 

Kobiety nie powinny pobierać próbki podczas menstruacji. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PANEL CLOSTRIDIUM 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie antybiotyków, środków przeciwpasożytniczych oraz przeciwgrzybiczych, a 

także probiotyków, inhibitorów pompy protonowej (popularne leki na zgagę), preparatów zawierających 

bizmut (kontrasty). 

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie aspiryny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. leki 

przeciwbólowe bez recepty), enzymów trawiennych, środków przeczyszczających (szczególnie olej 

mineralny, olej rycynowy i gliceryna wlewki/czopki), węgla aktywnego, chlorowodorku betainy, leków 

zobojętniających kwas lub glinki bentonitowej. 

 

Nie należy pobierać próbki podczas menstruacji bądź podczas występowania krwawienia z hemoroidów. 

 

Jeżeli był wykonywany zabieg kolonoskopii bądź lewatywa należy odczekać ok. 4 tygodni zanim pobierze 

się próbkę. 

 

Przed pobraniem próbki kału należy zachować szczególną ostrożność aby nie zanieczyścić ją moczem bądź 

wodą z toalety. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PANEL KONTROLI WAGI FINDWHY 
 

 

Przygotowanie do pobrania materiału nie wymaga uprzedniego stosowania specjalnej diety. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PANEL METYLACJI DNA 
 

 

Przygotowanie do pobrania materiału nie wymaga uprzedniego stosowania specjalnej diety. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PARAZYTOLOGIA 
 

 

2 tygodnie przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie antybiotyków, środków przeciwpasożytniczych oraz przeciwgrzybiczych, a 

także probiotyków, inhibitorów pompy protonowej (popularne leki na zgagę), preparatów zawierających 

bizmut (kontrasty). 

 

1 tydzień przed pobraniem materiału do badania: 

Należy zakończyć stosowanie aspiryny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. leki 

przeciwbólowe bez recepty), enzymów trawiennych, środków przeczyszczających (szczególnie olej 

mineralny, olej rycynowy i gliceryna wlewki/czopki), węgla aktywnego, chlorowodorku betainy, leków 

zobojętniających kwas lub glinki bentonitowej. 

 

Nie należy pobierać próbki podczas menstruacji bądź podczas występowania krwawienia z hemoroidów. 

 

Jeżeli był wykonywany zabieg kolonoskopii bądź lewatywa należy odczekać ok. 4 tygodni zanim pobierze 

się próbkę. 

 

Przed pobraniem próbki kału należy zachować szczególną ostrożność aby nie zanieczyścić ją moczem bądź 

wodą z toalety. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL DZIENNY KORTYZOLU 
 

 

24 godziny przed pobraniem próbki śliny: 

• Nie należy spożywać alkoholu. 

• Należy unikać kontaktów seksualnych. 

• Należy wykluczyć z diety poszczególne produkty spożywcze, potencjalnie zawierające hormony lub 

mogące wpływać na produkcję hormonów: mięso, nabiał, soja, rośliny strączkowe, kiszonki, 

czekolada. 

• Unikaj palenia papierosów. 

• Unikaj stosowania balsamów do ciała. 

 

Bezpośrednio przed wykonaniem badania: 

Bezpośrednio przed pobraniem próbki nie należy myć zębów lub próbkę można pobrać minimum 30 minut 

po umyciu zębów. Należy kilkukrotnie wypłukać usta wodą i dokładnie umyć ręce. 

Problem z krwawiącymi zębami może zafałszować wynik. Jeżeli zauważysz, że próbka śliny ma 

jasnoróżowy kolor, należy powtórzyć pobranie próbki na drugi dzień po wcześniejszym dokładnym 

przepłukaniu pojemniczka na zebranie śliny. 

 

Dotyczy badania: 

Profil Dzienny Kortyzolu 

Profil Dzienny Kortyzolu+DHEA 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL METYLACJI (SAM/SAH) 
 

 

2 dni przed pobraniem materiału: 

Należy zakończyć przyjmowania suplementów diety zawierających metioninę, cysteinę, SAMe. 

 

W dniu pobrania materiału: 

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się pobranie próbki krwi na czczo, po całonocnym poście.  

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL PRZECIWCIAŁ STREPTOCOCCUS 
 

 

2 dni przed pobraniem materiału do badania:  

Należy dalej prowadzić swoją codzienną, normalną dietę – badanie nie wymaga zmian w jadłospisie. Należy 

przyjmować większą ilość płynów, w tym czystej wody, aby rozrzedzić krew, ułatwiając pobranie. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Pobranie próbki musi się odbyć na czczo (12 godzin postu). Należy pić jedynie wodę.  

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 
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PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

PROFIL WITAMINOWY 

 
 

Kortykosterydy mogą wpłynąć na niektóre markery w tym teście. Wyniki laboratoryjne mogą posłużyć 

wykazaniu ich wpływu. Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi przerwanie ich przyjmowania przez 

określony okres czasu przed badaniem. 

 

4 dni przed pobraniem próbki krwi: 

Należy zaprzestać stosowania wszystkich leków i suplementów diety zawierających minerały, które nie są 

dla pacjenta niezbędne, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Nigdy nie należy przerywać stosowania 

leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. 

 

1 dzień przed pobraniem próbki: 

Należy unikać spożywania alkoholu i owoców morza. Należy spożywać wyłącznie lekko strawne posiłki. 

 

W dniu pobrania próbki: 

Zalecane jest pobranie krwi rano, na czczo. Inne warunki pobrania próbki krwi mogą zaburzyć wyniki 

badania. 

 

Przerwanie stosowania jakiegokolwiek leku powinno przebiegać pod opieką lekarza. 


