INHALALATÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Pollen panel (nyírfa + réti komócsin) (Euroimmun line blot)EPOLLE
(rBet v1, rBet v2, rBet v4, rBet v6, rPhl p1, rPhl p5, rPhl p7, rPhl p12, CCD)
Nyírfa (Phadia Immunocap)NYIRM
(rBet v1 PR-10, rBet v2 Profilin, rBet v4 Polcalcin, rBet v6)
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm, parlagfű) (Phadia PARLM
(nArt v1 f.üröm, nArt v3 f.üröm LTP, nAmb a1 parlagfű)
Poratka (Phadia Immunocap)ATKAM
(nDer p1, rDer p2, rDer p10)

NUTRITÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Tej (Immulite kemilumineszcens immunoassay)TEJFM
(tej, nBos d8 Kazein, nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin)
TOJFM
(nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin, nGal d3 conalbumin)
Földimogyoró (Euroimmun lineh2, immunoblot)EFOMOP (rAra h1,
h3
tároló fehérje,
rAra h5, rAra h6, rAra h7, rAra h9 ns lipid-transzfer prot., rBet v1, CCD)
Mogyoró (Phadia Immunocap)rCor a8 ns lipid-transzfer prot.,MOGYM (rCor
a1 PR-10,
rCor a9 tároló fehérje, rCor a14 tároló fehérje)
Dió (Phadia Immunocap)DIOM
(rJug r1 tároló fehérje, rJug r3 ns lipid-transzfer protein)
Búzaliszt (Phadia Immunocap)
protein,BUZAM (rTri a14 ns lipidtranszfer
rTri a19 omega-5 gliadin, Gliadin (α,β,γ,ω-gliadin))
Szójabab (Phadia Immunocap)SZOJAM
(rGly m4 PR-10 protein, nGly m5 tároló fehérje, nGly m6 tároló fehérje)
Rák (Phadia Immunocap)RAKM
(rPen a1 Tropomyosin)
Gyümölcs (alma, őszibarack) (Phadia Immunocap)GYUMM
(rMal d1 PR-10, rMal d3 nsLTP, rPru p1 PR-10, rPru p3 nsLTP, rPru p4)
Gyermek panel (tej, tojás, földimogyoró) (Phadia EGYER
(nBos d4,d5,d6,d8, nGal d1,d2,d3,d4, rAra h1,h2,h3,h6,h8,h9, CCD)

30 000 Ft
23 400 Ft
19 500 Ft
19 500 Ft

6 500 Ft
10 400 Ft
23 400 Ft

23 400 Ft
13 000 Ft
19 500 Ft
19 500 Ft
6 500 Ft
23 400 Ft
56 000 Ft

EGYÉB MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Méh és darázs (Phadia Immunocap)MDM
(rApi m1, rVes v1, rVes v5)
Méh és darázs (Phadia Immunocap)MDM
EVENOM
(rApi m1, rVes v1, rVes v5)
Méh, Darázs, Lódarázs, Európai papírdarázs
(rApi m1, rApi m2, rApi m10, rPol d5, rVes v5, rPol d1, rVes v1, CCD)
Bromelain
(Phadia BROM Immunocap)
(MUXF3 CCD)

19 500 Ft

24 700 Ft

6 500 Ft

A fenti árak mellett további 1 000 Ft laborköltség kerül felszámításra megjelenésenként.
DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK - Margit Medical Center
JELENTKEZZEN BE A +36 1 998 0000 TELEFONSZÁMON!
Az árak kizárólag az aktuális vizsgálatokra vonatkoznak.
Áraink forintban értendő, bruttó árak.
Intézményünkben fizethet készpénzzel, vagy bankkártyával.

