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Regulamin świadczenia usług w ramach Pakietów Profilaktycznych Badań 

Laboratoryjnych 

1. Sprzedawcą Usług zakupionych  w ramach Pakietów Profilaktycznych Badań Laboratoryjnych 

(„Pakiet”) jest Formmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą  

w Babicach Nowych, ul. Warszawska 197d, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360842, NIP 7272764844, REGON 

100920051, („Formmed”) 

2. Pakiet można zakupić w placówce Formmed Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń 

Rozwojowych w Babicach Nowych przy ul. Warszawskiej 197d. 

3. Pakiet może zostać zakupiony przez osobę, która ukończyła 18 rok życia („Nabywca”). 

4. Do korzystania z zakupionego pakietu uprawniony może zostać Nabywca Pakietu  

lub wskazana przez niego osoba. („Osoba Uprawniona”). 

5. Komplet badań z Pakietu wykonywany będzie jednorazowo w ilości wskazanej w zakresie 

Pakietu. 

6. Badania laboratoryjne w ramach Pakietu realizowane są bez skierowania. 

7. W ramach zakupionego Pakietu z badań wchodzących w jego skład, może korzystać tylko 

jedna Osoba Uprawniona. Nie może ona zrzec się niewykorzystanych przez nią badań  

na rzecz osób trzecich. 

8. Warunkiem rozpoczęcia wykonywania badań w ramach Pakietu jest akceptacja przez 

Nabywcę, niniejszego Regulaminu jak również dokonanie pełnej wpłaty zgodnie  

z obowiązującym cennikiem Formmed. 

9. Badania w ramach Pakietu można zrealizować w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu Pakietu. 

10. W przypadku gdy Osoba Uprawniona nie wykorzysta badań z Pakietu w w/w terminie,  

nie przysługuje mu zwrot środków finansowych z tytułu zakupionego Pakietu ani w części ani 

w całości. 

11. Badania wykonywane w ramach Pakietu nie podlegają wymianie na gotówkę i/lub inne usługi. 

12. Przed rozpoczęciem wykonywania badań w ramach Pakietu należy uzgodnić ich termin  

z  personelem rejestracji Formmed – osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów  

22 350 47 05 lub 22 827 48 22. 

13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania badań, Nabywca może złożyć 

reklamację. Przyjmowane są one wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja może być złożona 

w terminie 14 dni od dnia, w którym badanie miało być wykonana lub zostało nienależycie 

wykonane. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich 

danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. 

14. Korzystanie z badań w ramach Pakietu nie łączy się z żadnymi innymi promocjami  

ani rabatami na jakiekolwiek usługi. 

15. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 określający zakres badań w ramach 

poszczególnych Pakietów. 

16. Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 01 lipca 2017r. i jest podany do publicznej 

wiadomości na stronie formmed.com.pl 
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Załącznik 1 
Pakiety Profilaktycznych Badań Laboratoryjnych 

 

NAZWA PAKIETU BADAŃ BADANIA W PAKIECIE CENA PAKIETU BADAŃ 

Program Profilaktyczny 
Podstawowy 

morfologia;  
OB;  
glukoza;  
cholesterol;  
trójglicerydy;  
kwas moczowy;  
kreatynina;  
badanie ogólne moczu. 

78 PLN 

Program Profilaktyczny 
Rozszerzony 

morfologia;  
OB;  
glukoza;  
lipidogram (cholesterol 
całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy);  
AspAt;  
AlAt;  
fosfataza zasadowa;  
GGTP;  
bilirubina;   
kwas moczowy;  
kreatynina;  
TSH;  
żelazo;  
badanie ogólne moczu. 

178 PLN 

Program Profilaktyczny Kobieta 
40+ 

morfologia;  
OB;  
glukoza;  
lipidogram (cholesterol 
całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy);  
AspAt;  
AlAt;  
fosfataza zasadowa; 
 GGTP;  
bilirubina;   
kwas moczowy;  
kreatynina;  
elektrolity (NA+, K+);  
ferrytyna;  
wapń całkowity;  
fosfor nieorganiczny;  
magnez;  
CRP;  
TSH;  
FSH;  
prolaktyna;  
osteokalcyna;  
CA 125; 

398 PLN 
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CA 15-3;  
badanie ogólne moczu. 

Program Profilaktyczny 
Mężczyzna 40+ 

morfologia;  
OB;  
glukoza;  
lipidogram (cholesterol 
całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy);  
AspAt;  
AlAt;  
fosfataza zasadowa;  
GGTP;  
bilirubina;   
kwas moczowy;  
TSH; 
PSA całkowity;  
testosteron;  
magnez;   
badanie ogólne moczu. 
 

225 PLN 

Program Profilaktyczny 60+ morfologia;  
OB;  
glukoza;  
lipidogram (cholesterol 
całkowity, cholesterol HDL, 
cholesterol LDL, trójglicerydy);  
AspAt;  
AlAt;  
fosfataza zasadowa;  
GGTP;  
bilirubina;  
kwas moczowy;  
kreatynina;  
TSH;  
elektrolity (NA+, K+);  
wapń całkowity;  
albumina;  
magnez;  
białko całkowite;  
badanie ogólne moczu; 

225 PLN 

Program Profilaktyczny Anemia Morfologia ,  
Transferyna ,  
Ferrytyna ,  
Witamina B12 ,  
Żelazo (Fe) , 
Kwas foliowy ,  
OB . 
 

166 PLN 

Program Profilaktyczny 
Diabetologiczny 

Glukoza ,  
Hemoglobina glikowana 
(HbA1C), Lipidogram 
(cholesterol całkowity, 
cholesterol HDL, cholesterol 
LDL, trójglicerydy), 

89 PLN 
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Mocz badanie ogólne,  
Mikroalbumina. 
 

Program Profilaktyczny 
Kardiologiczny 

CRP,  
Fibrynogen, 
NT-pro-BNP (końcowy peptyd 
natriuretyczny typ B),  
D-dimery,  
Homocysteina, 
Elektrolity,  
Lipidogram (cholesterol 
całkowity, HDL, LDL, TG). 

239  PLN 

Program Profilaktyczny 
Tarczycowy 

T4 (wolna tyroksyna),  
T3 (trijodotyronina), 
 FT3 (wolna trijodotyronina), 
TSH, 
Cholesterol całkowity,  
T4 (tyroksyna). 

178 PLN 

 


