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2 PONTOS 
ÉS 3 PONTOS 
INZULINREZISZTENCIA 
SZŰRŐCSOMAGOK

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Azoknak a pácienseinknek ajánljuk, akiknél felmerül 
inzulinrezisztencia (IR) gyanúja: nőknél rendszer-
telen ciklus, PCOS, vetélés, hajhullás, aknés bőr, 
indokolatlan fáradtságérzet. Férfiak esetében ko-
paszodás, sörhas, termékenységi problémák és ma-
gas vérnyomás. Ha hasi elhízással, túlsúllyal küzd 
és mozgásszegény életmódot folytat, vagy ha a 
családjában van cukorbeteg, mindenképp érdemes 
ezt a szűrővizsgálatot elvégeztetni.

MIT TARTALMAZ A CSOMAGOK?
2 pontos inzulinrezisztencia esetében 
2 paramétert vizsgálunk 2 időpontban

 glükóz (0’ és 120’)
 inzulin (0’ és 120’)

3 pontos inzulinrezisztencia esetében 
2 paramétert vizsgálunk 3 időpontban

 glükóz (0’ - 60’ - 120’)
 inzulin (0’ - 60’ - 120’)

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit. A vérvétel előtt, reggel, csak 
folyadékfogyasztás ajánlott, de csak 
szénsavmentes vizet igyon!  A vizsgálat 2 órát vesz 
igénybe, mely alatt nyugalmi állapotban kell lenni, 
enni nem szabad, inni minimális mennyiségű 
szénsavmentes vizet lehet.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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ALTATÁSOS 
MŰTÉTI ELŐTTI 
LABORVIZSGÁLAT

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Ha altatásban végzett műtéti beavatkozás előtt áll, 
akkor ez a laborvizsgálati csomag Önnek szól. 
Fontos, hogy az altatóorvos minden kockázati 
tényezőt felmérjen az altatás előtt, erre szolgál 
a műtét előtti laborvizsgálat. A lelettel keresse fel 
aneszteziológus szakorvosát, aki minden további 
szükséges tájékoztatást megad. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
18 paramétert vizsgálunk

  érképző rendszer: vérkép
  vesefunkció: karbamid, kreatini, eGFR, 

 teljes vizelet+üledék
  májfunkció: GOT, GPT, GGT, 

 alkalikus foszfatáz
  ionok: nátrium, kálium, kálcium, foszfát
  gyulladás: vörösvérsejt süllyedés
  szénhidrát-, fehérje anyagcsere: glükóz
  lebontási termékek: 

 totál bilirubin, direkt bilirubin
  alvadás: INR/prothrombin
  vércsoport és ellenanyag

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon!

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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BIZONYTALAN HASI 
PANASZOK (IBS) 
KIVIZSGÁLÁSA 
ALAP SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Ha gyakran előfordul, hogy fájdalmat érzékel 
hasi tájékon az étkezés után, ha puffadással, 
bizonytalan hasi feszültségérzettel és széklet 
gondokkal küzd, akkor érdemes megnézni az 
emésztőrendszer működését. Ez a szűrőcsomag 
az emésztőrendszer működésén túl a tej és glutén 
okozta panaszok okát is vizsgálja.

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
30 paramétert vizsgálunk

  vérképző rendszer: 
 vérkép, vas, transzferrin, ferritin

  májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
  vesefunkció: 

 karmabid, kreatinin, eGFR, húgysav, 
  vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
  szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
  lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin, amiláz, lipáz
  gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
  pajzsmirigy funkció: TSH
  széklet vér
  széklettenyésztés
  laktózintolerancia
  cöliakia szűrés

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon!

LELETKIADÁS 1-15 MUNKANAP
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CSONTRITKULÁS ALAP 
ÉS PLUSZ 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Ha könnyen sérülnek a csontjai, és túl sok 
csonttörést élt meg rövid idő alatt, akkor 
csontritkulás gyanújával állunk szemben. 
Ilyenkor érdemes a csontok ásványi anyag 
összetételét, a csontépítés és csontbontás 
paramétereit, illetve az ezzel összefüggő 
megbetegedések értékeit megvizsgáltatni.

MIT TARTALMAZ A CSOMAGOK?
Csontritkulás alap szűrőcsomag esetében 
az alábbi 9 paramétert vizsgáljuk

 Béta-crosslaps
 kálcium
 foszfát
 magnézium
 vizelet kálcium
 vizelet kreatinin
 parathormon
 D-vitamin
 oszteokalcin

Csontritkulás plusz szűrőcsomag esetében 
az alábbi 9 paramétert vizsgáljuk

 Béta-crosslaps
 kálcium
 foszfát
 magnézium
 vizelet kálcium
 vizelet kreatinin
 parathormon
 D-vitamin
 oszteokalcin
 vizelet kálcium (24 órás gyűjtött vizeletből)
 vizelet kreatinin (24 órás gyűjtött vizeletből)

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában ne 
egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, folyadék-
fogyasztás ajánlott, de csak szénsavmentes vizet igyon!

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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KISRUTIN 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Egészségünk érdekében rendszeres időközönként 
érdemes ellenőriztetni szervezetünk általános 
állapotát. Remek választás ez a csomag abban 
az esetben, ha szűrővizsgálati jelleggel szeretne 
megbizonyosodni arról, hogy a szervezetében zajló 
alapvető funkciók, illetve anyagcsere folyamatok 
megfelelően zajlanak-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
25 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, 
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, 

 eGFR, húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): 

 nátrium, kálium, kálcium, foszfát, klorid,
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: 

 totál bilirubin, direkt bilirubin
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon. 

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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NAGYLABOR 
ALAP 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
A nagylabor alapcsomag általános 
szűrővizsgálatokat tartalmaz, átfogó képet ad 
a szervezet alapvető működéséről.  Akkor érdemes 
ezt a csomagot választani, ha szűrő jelleggel 
szeretne megbizonyosodni arról, hogy 
a szervezetében zajló alapvető funkciókkal, illetve 
anyagcsere folyamatokkal minden rendben van-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
27 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, 

 eGFR, húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, 

 kálcium, foszfát
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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NAGYLABOR 
BŐVÍTETT 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
A nagylabor szűrőcsomag általános 
szűrővizsgálatokat tartalmaz, áttekintő képet 
ad a szervezet alapvető működéséről.  
Sok megbetegedés még korai, panaszmentes 
szakaszban felfedezhető és kiszűrhető vérvizsgálat 
segítségével. Akkor érdemes ezt a csomagot 
választani, ha szűrő jelleggel szeretne 
megbizonyosodni arról, hogy a szervezetében zajló 
alapvető funkciókkal, illetve anyagcsere 
folyamatokkal minden rendben van-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
31 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, 

 eGFR, húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, 

 kálcium, foszfát, klorid, magnézium
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin, amiláz, lipáz
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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NAGYLABOR 
BŐVÍTETT
+VASPANEL 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
A nagylabor alapcsomag alapvető 
szűrővizsgálatokat tartalmaz, általános képet ad 
a szervezet működéséről.  A vaspanellel bővített 
vizsgálati csomag javasolt vérszegénység 
kivizsgálása esetén: ha túlzott fáradékonyság, 
szédülés, gyengeség érzés jelentkezik. Akkor is 
érdemes ezt a csomagot választani, ha szűrő 
jelleggel szeretne megbizonyosodni arról, hogy a 
szervezetében zajló alapvető funkciókkal, illetve 
anyagcsere folyamatokkal minden rendben van-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
33 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas, 
 transzferrin, ferritin

 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, 

 eGFR, húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, 

 kálcium, foszfát, klorid, magnézium
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin, amiláz, lipáz
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon. 

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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NAGYLABOR 
PLUSZ 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
A nagylabor plusz csomag általános 
szűrővizsgálatokat tartalmaz, áttekintő képet 
ad a szervezet alapvető működéséről.  Sok 
megbetegedés még korai, panaszmentes 
szakaszban felfedezhető és kiszűrhető vérvizsgálat 
segítségével. Akkor érdemes ezt a csomagot 
választani, ha szűrő jelleggel szeretne 
megbizonyosodni arról, hogy a szervezetében zajló 
alapvető funkciókkal, illetve anyagcsere 
folyamatokkal minden rendben van-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
32 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas, 
 transzferrin, ferritin

 májfunkció: GOT, GGT, GPT, 
 alkalikus foszfatáz

 vesefunkció: karmabid, kreatinin, 
 eGFR, húgysav, teljes vizelet+üledék

 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, 
 kálcium, foszfát, klorid, magnézium

 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 
 HDL-koleszterin, trigliceridek

 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 
 összfehérje, albumin, glükóz, LDH

 lebontási termékek: totál bilirubin, 
 direkt bilirubin

 gyulladás jelzése: 
 vörösvérsejt süllyedés, CRP

 pajzsmirigy funkció: TSH
 vitamin: D-vitamin

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órába 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon.

LELETKIADÁS 1-2 NAP



Á
LT

A
LÁ

N
O

S 
SZ

Ű
R

Ő
C

SO
M

AG
O

K

10

PAJZSMIRIGY ALAP 
ÉS PRÉMIUM 
SZŰRŐCSOMAGOK

MIKOR ÉRDEMES EZEKET 
A CSOMAGOKAT VÁLASZTANIA?
Amennyiben pajzsmirigy működési zavarral 
(alul-, vagy túlműködés) is összefüggésbe hozható 
tüneteket tapasztal magán, mint például 
fáradékonyság, fogyás/hízás, hajhullás, 
teherbeesési nehézség., akkor érdemes 
a pajzsmirigy működését ellenőriztetnie. 

MIT TARTALMAZNAK A CSOMAGOK?
Pajzsmirigy alap szűrőcsomag esetében 
5 paramétert vizsgálunk

  pajzsmirigy funkció: 
 TSH, FT3, FT4, Anti-TPO, anti-TG

Pajzsmirigy prémium szűrőcsomag esetében 
8 paramétert vizsgálunk

  pajzsmirigy funkció: 
 TSH, FT3, FT4, Anti-TPO, anti-TG, 
 tireoglobulin, TRAK 
 (TSH receptor elleni antitest), reverz T3

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit!  A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon

LELETKIADÁS 
PAJZSMIRIGY ALAP SZŰRŐCSOMAG: 
1-2 MUNKANAP

PAJZSMIRIGY PRÉMIUM 
SZŰRŐCSOMAG: 1-15 MUNKANAP
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TÁPLÁLÉK 
INTOLERANCIA 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Ha gyakran előfordul, hogy fájdalmat, puffadást, 
hasmenést, diszkomfortot érzékelünk hasi tájékon 
étkezés után, érdemes táplálék intoleranciára 
gyanakodni. Az ételérzékenységek kiszűréséhez, 
korai szakaszukban való felderítéséhez járul hozzá 
ez a szűrővizsgálat. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
3 paramétert vizsgálunk

 genetika: laktózintolerancia
 cöliakia
 46-os ételintolerancia panel

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Nem szükséges éhgyomorra érkezni.

LELETKIADÁS 1-12 NAP
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CIKLUSFÜGGŐ 
NŐI NEMI HORMONOK 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Női gondok esetén javasoljuk. Ha a menstruációja 
nem pontos, ha a vérzés túl sok vagy rendszertelen.  
Ha fájdalmas a ciklusa, vérzés zavarokkal küzd, 
illetve meddőségi problémák esetén is érdemes 
ellenőriztetni a női nemi hormonrendszer működé-
sét. A vizsgálat a ciklus alatt 2 vérvételből áll.

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
8 paramétert vizsgálunk

 női hormonok: FSH, LH, ösztrogén, 
 totál tesztoszteron, DHEA szulfát, 
 AMH, progeszteron (kétszer)

 pajzsmirigy: TSH

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Nincs szükség különösebb előkészületre.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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ELSŐ FOGAMZÁSGÁTLÓ 
TABLETTA FELÍRÁSA 
ELŐTTI 
LABORCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Azoknak a nőknek ajánljuk, akik fogamzásgátlót 
szeretnének felíratni maguknak.  A gyógyszer felírá-
sa előtt fontos ellenőriztetni a kockázati tényező-
ket, célszerű megvizsgáltatni, hogy trombózisra 
való hajlam fennáll-e, illetve a májfunkciók rendben 
vannak-e. Ha a családban már előfordult trombózis 
vagy embólia, akkor mindenképp ajánljuk a szűrés 
elvégzését. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
9 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép
 májfunkció: GOT, GPT, GGT, 

 alkalikus foszfatáz
 lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin, LDH
 trombózis hajlam: V. faktor leiden mutáció

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órában 
ne egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, 
de csak szénsavmentes vizet igyon.

LELETKIADÁS 1-10 NAP
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NŐI SZŰRŐCSOMAGOK 
40 ÉV ALATT 
ÉS 40 ÉV FELETT

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Sok megbetegedés még korai, panaszmentes 
szakaszban felfedezhető, kiszűrhető vérvizsgálat 
segítségével. Elsősorban azoknak a női pácienseinknek 
ajánljuk női szűrőcsomagunkat, akiknek különösebb 
panaszuk nincsen, viszont szűrő jelleggel szeretnének 
megbizonyosodni arról, hogy a szervezetükben zajló 
alapvető funkciókkal, illetve anyagcsere folyamatokkal 
minden rendben van-e. 

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
40 év alatt 27 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas, 
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, eGFR, 

 húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, 

 kálcium, foszfát 
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: 

 összfehérje, albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, 

 direkt bilirubin
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH

40 év felett 33 paramétert vizsgálunk
 vérképző rendszer: vérkép, vas, transzferrin, 

 ferritin
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, eGFR, 

 húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, kálcium, foszfát 
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: összfehérje, 

 albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, direkt bilirubin
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH  vitamin: D-vitamin
 tumormarker: CA-125  cukor: HbA1c
 székletvér vizsgálat

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órába ne 
egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, de csak szénsavmentes 
vizet igyon. A székletvér vizsgálatra 3 különböző napi 
mintát szükséges hozni.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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VÁLTOZÓKORI NŐI 
NEMI HORMONOK 
SZŰRŐCSOMAG

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
Ha változókori tüneteket tapasztal 
a mindennapokban: hőhullámok, szapora pulzus 
és/vagy vérzés zavarok formájában. Ilyenkor 
érdemes a női hormonok működését 
megvizsgáltatni, ellenőriztetni a legjobb 
megoldás megtalálása érdekében.

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
5 paramétert vizsgálunk

 női hormonok: FSH, LH, ösztrogén, 
 totál tesztoszteron

 pajzsmirigy: TSH

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Nincs szükség különösebb előkészületre.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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FÉRFI 
SZŰRŐCSOMAGOK 
40 ÉV ALATT 
ÉS 40 ÉV FELETT

MIKOR ÉRDEMES 
EZT A CSOMAGOT VÁLASZTANIA?
A szervezet általános állapotáról, működéséről kapunk 
képet ezzel a vizsgálattal. Elsősorban azoknak a 40 év 
alatti férfi pácienseinknek ajánljuk, akiknek különösebb 
panaszuk nincsen, viszont szűrő jelleggel szeretnének 
megbizonyosodni arról, hogy a szervezetükben zajló 
alapvető funkciók, illetve az anyagcsere folyamatok 
rendben zajlanak-e.  

MIT TARTALMAZ A CSOMAG?
40 év alatt 29 paramétert vizsgálunk

 vérképző rendszer: vérkép, vas,
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, eGFR, húgysav, 

 teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, kálcium, foszfát, 
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: összfehérje, 

 albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, direkt bilirubin, 
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH
 tumormarker: PSA
 cukor: HbA1c

40 év felett 33 paramétert vizsgálunk
 vérképző rendszer: vérkép, vas, transzferrin, ferritin
 májfunkció: GOT, GGT, GPT, alkalikus foszfatáz
 vesefunkció: karmabid, kreatinin, eGFR, 

 húgysav, teljes vizelet+üledék
 ionok (elektrolitok): nátrium, kálium, kálcium, foszfát 
 vérzsírok: koleszterin, LDL-koleszterin, 

 HDL-koleszterin, trigliceridek
 szénhidrát-, fehérje anyagcsere: összfehérje, 

 albumin, glükóz, LDH
 lebontási termékek: totál bilirubin, direkt bilirubin
 gyulladás jelzése: vörösvérsejt süllyedés, CRP
 pajzsmirigy funkció: TSH
 vitamin: D-vitamin
 tumormarker: PSA
 cukor: HbA1c
 székletvér vizsgálat

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A VIZSGÁLATRA?
Éhgyomorra érkezzen, a vérvétel előtti 8-10 órába ne 
egyen semmit! A vérvétel előtt, reggel, 
folyadékfogyasztás ajánlott, de csak szénsavmentes 
vizet igyon. A székletvér vizsgálatra 3 különböző napi 
mintát szükséges hozni.

LELETKIADÁS 1-2 NAP
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ÁRLISTA

Általános szűrőcsomagok

2 pontos inzulinrezisztencia csomag 8 840
3 pontos inzulinrezisztencia csomag 12 010
Altatásos műtét előtti laborvizsgálat 21 740

Bizonytalan hasi panaszok 
(IBS) kivizsgálása alap szűrőcsomag

49 550

Csontritkulás alap szűrőcsomag 24 480
Csontritkulás plusz szűrőcsomag 24 950

Kisrutin szűrőcsomag 10 230
Nagylabor alap szűrőcsomag 13 530

Nagylabor bővített szűrőcsomag 15 020

Nagylabor bővített 
+ vaspanel szűrőcsomag

18 270

Nagylabor plusz szűrőcsomag 21 620
Pajzsmirigy alap szűrőcsomag 15 500

Pajzsmirigy prémium szűrőcsomag 32 300
Táplálék intolerancia szűrőcsomag 55 500

Női szűrőcsomagok

Ciklusfüggő női nemi hormonok 
szűrőcsomag / vérvétel

33 000/
5 500

Első fogamzásgátló tabletta felírása 
előtti laborcsomag

19 390

Női szűrőcsomag 40 év alatt 13 530
Női szűrőcsomag 40 év felett 37 280

Változókori női nemi hormonok 
szűrőcsomag

16 500

Férfi szűrőcsomagok

Férfi szűrőcsomag 40 év alatt 20 030
Férfi szűrőcsomag 40 év felett 35 110

Az árak tartalmazzák a mintakezelési- és adminisztrációs díjat. 



KarLab Medical 
Dunakeszi

2120 Dunakeszi, 
Bagoly u. 12.

 

KarLab Medical 
Veresegyház

2112 Veresegyház, 
Liszt Ferenc u. 33.

KarLab Medical 
Szentendre V8

2000 Szentendre, 
Kálvária út 16/c


