ПАНЕЛІ

FADIA (IgE)

Найменування аналізу

Строк
виконання

Ціна

Панель ''Поліноз - молекулярна діагностика''
(головний алерген дерев (rBet v1),
мінорний алерген дерев (rBet v2, rBet v4),
головний алерген трав (rPhl p1, RPhl p5b) ,
990 мінорний алерген трав (rPhl p7, RPhl p12),
головний алерген амброзії (nAmb a1),
головний алерген полину (nArt v1),
головний алерген пилку полину (nArt v 3
LTP)

14 днів

3843 грн.

"Панель ''Цілорічний риніт - підготовка до
СлАСІТ'' (кліщ домашнього пилу, мінорний
алерген кліщів домашнього пилу, суміш
992
плісняви, стафілококовий ентеротоксин, кіт
або собака, суміш продуктів (білок яйця,
молоко, риба, пшениця, арахіс, соя)"

14 днів

2934 грн.

Панель ''Універсальна'' (кліщ домашнього
пилу, суміш плісняви, стафілококовий
ентеротоксин, кіт або собака, суміш
продуктів, мікст алергенів цитрусових,
995
головний алерген дерев (rBet v1), головний
алерген трав (rPhl p1, rPhl p5b), мінорний
алерген трав (rPhl p7, rPhl p12), амброзія,
полин)

14 днів

5078 грн.

"Панель ''Діагностика алергії у дітей
шкільного віку'' (кліщ домашнього пилу,
суміш плісняви, стафілококовий
996
ентеротоксин, кіт або собака, головний
алерген дерев, головний алерген трав,
полин, казеїн молока, овомукоїд яйця)"

14 днів

4437 грн.

"Панель '''Діагностика алергії у дітей
дошкільного віку'' (казеїн молока,
997 овомукоїд яйця, соя, козине молоко, мікст
алергенів м'яса, мікст алергенів фруктів,
стафілококовий ентеротоксин)"

14 днів

3339 грн.

14 днів

2862 грн.

14 днів

2385 грн.

14 днів

1908 грн.

Панель ''Хронічна крапивниця'' (фадіатоп,
суміш продуктів, аскарида (IgE), анізакіда
969
(IgE), ехінокок (IgE), суміш плісняви (IgE),
стафілококовий ентеротоксин)

14 днів

3375 грн.

Панель ''Молоко'' (молоко некип'ячене,
1301 альфа-лактальбумін, бета-лактаглобулін,
казеїн, козине молоко)

14 днів

2385 грн.

14 днів

1431 грн.

5 днів

700 грн.

1300

Панель ''Харчова'' (молоко некип'ячене,
білок яйця, соя, риба, пшениця, арахіс)

Панель ''Пліснява'' (Candida albicans,
Penicillium notatum, Cladosporium herbarum
980
(Hormodendrum), Aspergilus fumigatus,
Alternaria alternata)
Панель ''Стафілококові ентеротоксини''
(Staphylococcal enterotoxin A IgE,
1302 Staphylococcal enterotoxin B IgE,
Staphylococcal enterotoxin C IgE,
Staphylococcal enterotoxin TSST IgE)

"Панель ''Медикаментозна алергія 998 антибіотики''
(ампіцилін, амоксицилін, цефаклор)"
Панель "Целіакія" IgG (IgG до
деамідованого гліадину, IgG до
1326
трансглутамінази, внутрішній фактор,
фактор Кастла), Polycheck

Панель "Целіакія" IgА (IgА до деамідованого
1329 гліадину, IgА до трансглутамінази),
Polycheck

5 днів

700 грн.

1330 Панель "Атопія" IgE (30 алергенів), Polycheck

5 днів

1480 грн.

Панель''Гепато/нефрологічна'' IgG (IgG до
1327 AMA M2, Sp 100, gp 210, LKM 1, LC 1, CENPB, GBM, PR3, MPO, SLA/LP), Polycheck

14 днів

900 грн.

14 днів

1360 грн.

14 днів

1270 грн.

14 днів

1630 грн.

14 днів

1270 грн.

14 днів

1270 грн.

1343

1344

1345

1346

1347

Панель «Пліснява Aspergillus»
Алерген плісняви Aspergillus fumigatus,
Алергенкомпонент плісняви Aspergillus
fumigatus (rAsp f6)
Алергенкомпонент плісняви Aspergillus
fumigatus головний (rAsp f1)
Алерген плісняви Aspergillus niger)
Панель харчова «Овочі»
морква,
картопля,
капуста,
буряк
Панель харчова «Фрукти»
яблуко,
банан,
ківі,
персик (rPru p 3, LTP білок),
суміш цитрусових
Панель харчова « Крупи»
гречка,
рис,
кукурудза,
пшениця
Панель харчова « М'ясо»
курятина,
яловичина,
кролятина,
галактоза-альфа-1,3-галактоза (alpha-Gal)
бичачій тиреоглобулін

Панель харчова «Горіхи та соя»
ліщина (rCor a9, запасний білок , 11S
глобулін),
ліщина(rCor a1, PR-10 білок),
1348
арахіс (rAra h9, LTP білок),
арахіс (rAra h2, запасний білок, 2 альбумін),
соя (nGly m5, запасний білок, бета конгліцин)
Панель «Алергія на пшеницю» (при
позитивному тесті на пшеницю)
1349 гліадин,
алергенкомпонент пшениці (rTria 19),
алергенкомпонент пшениці (rTria 14) LTP)

14 днів

1830 грн.

14 днів

1050 грн.

