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Pakiet badań 
diagnostyki 
mikroflory jelit

KyberKompakt Pro
KyberKompaktPro to kompleksowe badanie mikroflory 

jelit (bakterii i grzybów, w tym grzybów z rodzaju 

Candida). Jest to ilościowa i jakościowa diagnostyka 

bakterii wskaźnikowych oraz grzybów występujących  

w jelicie. Materiałem do badania jest kał.
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Zakres pakietu:

Obecność bakterii 

jelitowych:

• mikroflora ochronna przewodu pokarmowego,

• mikroflora stymulująca układ odpornościowy,

• mikroflora odżywiająca nabłonek jelita:  dwa  gatunki bakterii Akkermansia 

muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii, biorące udział w regeneracji śluzówki 

jelita i uszczelnianiu bariery jelitowej,

• mikroflora proteolityczna odpowiedzialna za procesy gnilne,

• bakterie potencjalnie chorobotwórcze.

Obecność grzybów i inne 

parametry:

• pH kału,

• konsystencja kału,

• grzyby drożdżopodobne (m.in. z rodzaju Candida),

• grzyby pleśniowe.

Poszczególne 

drobnoustroje wskaźnikowe 

oznaczane w badaniu:

• Beztlenowce z rodzaju Bacteroides i Bifidobacterium,

• Bakterie z rodzaju Enterococcus,

• pałeczki z gatunku E. coli,

• Potencjalnie patologiczna forma E. coli tzw. postać biovare,

• beztlenowe laseczki z rodzaju Clostridium,

• pałeczki kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, w tym produkujące 

nadtlenek wodoru,

• pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae – Proteus spp, Providencia spp., 

Morganella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacterspp., Serratia 

spp., Hafnia alvei,

• niefermentujące pałeczki z rodzaju Pseudomonas,

• inne bakterie indywidualne dla pacjenta,

• całkowita liczba bakterii,

• grzyby drożdżopodobne (m.in. z rodzaju Candida),

• grzyby pleśniowe.

• bakterie odżywiające enterocyty – Akkermansia muciniphila oraz 

Faecalibacterium prausnitzii.
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Infolinia czynna 24/7: 
801 033 200
Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99
Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).

UWAGA:
Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu.

polmed.pl

Jak skorzystać z badań:
• Po wykupieniu badania na www.polmed.pl, Centrum Medyczne które wybrałeś do realizacji 

badania skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych i ustali, dokąd wysłać zestaw  

do pobrania materiału do badania (kału) wraz z instrukcją zawierającą wskazówki dotyczące 

zasad pobrania i dostarczenia próbki.

•  Zestaw możesz również odebrać w Centrum Medycznym w godzinach pracy recepcji.

• Po pobraniu próbki - tego samego dnia - zestaw z materiałem do badania możesz:

 - dostarczyć do Centrum Medycznego POLMED (UWAGA: termin dostarczenia próbki należy 

wcześniej uzgodnić z Recepcją), skąd materiał zostanie wysłany do laboratorium

lub 

 - wysłać (na własny koszt – od poniedziałku do środy) wraz z wypełnionym i podpisanym 

zleceniem badania na wskazany w zestawie adres laboratorium

WAŻNE - od momentu pobrania do dostarczenia materiału do laboratorium nie powinno minąć 

więcej niż 72 godziny.

• Czas oczekiwania na wynik wynosi do 15 dni roboczych. Otrzymasz go od nas na wskazany 

przez siebie adres e-mail.


