
Választhat legnépszerűbb szűrőcsomag ajánlatainkból:

1. Allergiavizsgálat:
- Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) 17.500 Ft
- Nutritív 40-es panel (allergén specifikus IgE) 17.500 Ft

2. Táplálék intolerancia vizsgálat: 46, 108 vagy 220 tápanyagra:
35.000 Ft; 51.000 Ft; 73.000 Ft

3. Nagyrutin : 19.000 Ft
Vérkép (22 paraméter automatával),Vvt süllyedés,Általános vizelet üledékkel,25 OH D3
vitamin,Glukóz éhgyomri,Nátrium,Kálium,Kálcium,Foszfát,Bilirubin (össz)(totál),Bilirubin
(direkt)(konjugált),GOT (ASAT),GPT (Alat),GGT,Alkalikus foszfatáz (AP),LDH (laktát
dehidrogenáz),Kreatinin
(eGFR-rel),Karbamid,Húgysav,Koleszterin,HDL-koleszterin,LDL-koleszterin,Triglicerid,Összf
ehérje,Albumin,Vas,Ferritin,Amiláz,Lipáz,CRP (C reaktív protein)

4. Kisrutin : 8000 Ft
Vérkép (22 paraméter automatával),Vvt süllyedés,Általános vizelet üledékkel,Glukóz
éhgyomri,Nátrium,Kálium,GOT (ASAT),GPT (Alat),GGT,Kreatinin
(eGFR-rel),Karbamid,Koleszterin,HDL-koleszterin,LDL-koleszterin,Triglicerid

5. Manager szűrőcsomag: 25.000 Ft
Vérkép (22 paraméter automatával),Általános vizelet üledékkel,TSH,Inzulin éhgyomri,25 OH
D3 vitamin,Glukóz éhgyomri,Nátrium,Kálium,Klorid,Kálcium,Foszfát,Magnézium,Bilirubin
(össz)(totál),Bilirubin (direkt)(konjugált),GOT (ASAT),GPT (Alat),GGT,Alkalikus foszfatáz
(AP),LDH (laktát dehidrogenáz),Kreatinin
(eGFR-rel),Karbamid,Húgysav,Koleszterin,HDL-koleszterin,LDL-koleszterin,Triglicerid,Összf
ehérje,Albumin,Vas,Transzferrin,Ferritin,Amiláz,Lipáz,CK (kreatinkináz),Homa index
(éhgyomri glukóz+éhgyomri inzulin),CRP (C reaktív protein),Kortizol szérum

6. Pajzsmirigy panel I.: 9000 Ft
TSH,FT4,FT3,

7. Pajzsmirigy panel II.: 13.000 Ft
TSH,FT4,FT3,Vérvétel, mintavétel,Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (Anti-TPO)

8. Pajzsmirigy panel III.: 25.000 Ft
TSH,FT4,FT3,Thyreoglobulin,Vérvétel, mintavétel,Thyreoidea-peroxidáz autoantitest
(Anti-TPO),Thyreoglobulin autoantitest (ATG),TSH receptor autoantitest (TRAK)

9. Korona vírus fertőzés utáni szűrőcsomag panel: 25.000 Ft
Bilirubin (össz)(totál),GOT , GPT , GGT, LDH , Kreatinin (eGFR-rel), Karbamid, Ferritin,
CK-MB, Kardiális troponin, CRP (C reaktív protein), TSH, SARS-CoV-2 antitest vizsgálat
(vérből)



Átfogó vérvizsgálat segítségével a korona vírus fertőzésen átesettek kaphatnak képet az
esetlegesen kialakult szövödményekről (szívizomgyulladás,  szervi károsodás)
A csomag egyes elemei (kardiális tropononin, CK-MB) a szívizomgyulladás illetve
szívizom-károsodás fennállásáról és mértékéről tájékoztat, míg más paraméterek ( LDH,
CRP) a szervezet általános gyulladásos állapotáról, illetve az esetlegesen kialakuló
szövetkárosodásról adnak képet.

A koronavírus-fertőzés szövődményei között a szakirodalom kiemeli a májszövet
károsodását és a vesefunkció beszűkülését, a csomagban ezért helyett kaptak a
májfunkciós (GOT, GPT, GGT, bilirubin össz,  totál bilirubin), valamint a vesefunkciós
(kreatinin, e-GFR, karbamid) paraméterek is.

A fertőzés és a következményes gyulladás jellegzetesen megemeli a ferritin koncentrációját,
mely kockázati tényezője a koronavírus szövődményeinek. A ferritinszint mérésével képet
kaphatunk a visszamaradt gyulladásos állapotról.

Kutatások szerint azoknál, akik átestek koronavírus fertőzésen, kialakulhat szubakut
pajzsmirigygyulladás (SAT), ami a betegség miatt fellépő gyulladásos reakció eredménye,
ezt a TSH vizsgálattal ellenőrizhetjük.

SARS-CoV-2 antitest vizsgálat igazolja, hogy a fertőzésen átesett szervezetben az új
koronavírus elleni ellenanyag jelen van, vagy nincs. A Pozitív lelet felhasználható a
védettségi igazolvány igénylésénél a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján.  Továbbá
információt ad az oltás után megjelentek-e a specifikus antitestek számáról is.

Kiknek javasoljuk a vizsgálatot?
Azok számára javasoljuk a vizsgálatot, akik már átestek a koronavírus-fertőzésen. Mivel a
vírus a tünetmentes fertőzötteknél szintén nagy arányban okozhat szövődményeket, így
számukra is fontos lehet a vizsgálat.

Sportolók esetében különösen ajánlott a vizsgálat elvégzése, mert a tünetmentes
szívizom-gyulladás edzés hatására súlyos tünetekkel járó, akár igen rossz prognózisú
szívizom károsodáshoz vezethet.

10. Koronavírus fertőzés utáni IgG ellenanyag teszt (magas érzékenységű
szerológiai teszt SARS-COVID-2 fertőzés utáni IgG immunválasz mérésére): 11.000
Ft (hatósági ár)

A vizsgálattal a koronavírus fertőzés után a kialakult IgG immunválasz mérhető, amellyel
megállapítható, hogy valaki átesett-e már a fertőzésen és már gyógyult, illetve védettsége
van. Javasolt ismert, lezajlott fertőzés után az immunválasz erősségének megítélésére,
illetve korábbi koronavírus gyanúját keltő betegség igazolására. Az ellenanyag a fertőzést
követő 10. napon jelenik meg a szervezetben, az immunválasz egyénenként eltérő lehet,
ezért előfordulhat, hogy ennél később mutatható ki.
SARS-CoVID-2 fertőzés utáni IgG immunválasz tesztünknél számszerű eredményt adunk ki
referencia tartománnyal.



Szolgáltatásaink előnye:
- A szűrések a munkahelyen történnek, beutaló és a munkavállaló munkából

való kimaradása nélkül
- Gyors, pontos, precíz
- 20 munkavállaló egyidejű szűrése esetén kiszállási díjat nem számolunk fel
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