aneb

jak si udělat jasno s alergií :-)

Alergie je nejběžnější chronickou nemocí v Evropě.
(Evropská akademie pro alergii, astma a klinickou imunologii)
V industrializovaném světě roste výskyt alergických chorob
již více než 50 let. (Americká akademie pro alergii, astma a imunologii)
Projevy alergických onemocnění jsou velmi různorodé:
• Alergická (vodnatá) rýma – sezónní nebo chronická – s intenzivním kýcháním
• Pálení a svědění očí a sliznic – v uších, ústech, nose
• Alergické astma
• Poruchy zažívacího traktu – nadýmání, břišní dyskomfort, průjmy
• Kožní projevy – kopřivka, ekzém, otok
• Nespeciﬁcké projevy – zvýšená únava, bolesti hlavy, ad.

Co se děje při alergii?!?
Při kontaktu s běžně se vyskytující látkou
(alergenem) začne imunitní systém vytvářet určitý
typ protilátek (tzv. IgE protilátky) – přítomnost
tohoto typu protilátek v krvi se označuje jako
senzibilizace, česky přecitlivělost. Při opakovaném
kontaktu s vyvolávajícím alergenem pak u
senzibilizovaného jedince dojde k uvolnění tzv.
alergických mediátorů, především histaminu,
jejichž působení na okolní tkáně je pak
bezprostřední příčinou výše uvedených
alergických projevů.

Metoda ALEX - nová možnost laboratorního
vyšetření vysoce moderním a komplexním testem
na principu čipové technologie.
Nabízíme vám stanovení vašeho senzibilizačního proﬁlu – tedy zjištění
přítomnosti IgE protilátek proti více než 150 různým alergenům (pylům,
srsti zvířat, roztočům, potravinám, hmyzím jedům), které byly vyhodnoceny
jako nejčastější zdroje senzibilizace v evropské populaci.
Senzibilizace ještě nutně nemusí znamenat alergii – i když vysoká hladina
protilátek ji činí vysoce pravděpodobnou. Proto je nutné konzultovat
výsledky tohoto vyšetření s odborníkem – ideálně alergologem,
který jediný může učinit rozhodnutí o konečné diagnóze.
Chci toto vyšetření podstoupit:
K provedení testu je potřeba vyplnit žádanku na vyšetření na druhé
straně tohoto letáku a podstoupit odběr malého množství krve v některé
z našich odběrových místností (seznam je součástí žádanky).
Cena vyšetření je 5800 Kč – zaplatíte přímo v odběrové místnosti (platba
kartou je bohužel možná jen v některých z nich). Po provedení testu obdržíte
podrobnou výsledkovou zprávu (elektronicky nebo poštou), která vašemu lékaři
poskytne přehlednou a vyčerpávající informaci o IgE protilátkách ve vaší krvi.
Spolu s informacemi od vás bude Alex pro vašeho lékaře výborným průvodcem
a pomocníkem pro stanovení konečné diagnózy.
Skupina společností
nabízejících služby
laboratorní medicíny

vaselaboratore.cz

ŽÁDANKA ALEX

zde nalepte štítek

vyšetření senzibilačního profilu metodou ALEX - alergologie

Číslo pojištěnce:

Samoplátce:

Jméno a příjmení:
Diagnóza (nepovinný údaj):

Pohlaví - muž:

žena:

Kontakt na pacienta:
Adresa (nepovinný údaj):
Datum odběru:

Čas odběru:

Odběr provedl:

Prosím o vyšetření
svého senzibilizačního profilu metodou ALEX
Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)

odběry: 6 45 - 14 00

Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky)

odběry: 6 - 14

Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)

odběry: 630 - 1100

Vsetín, Mostecká 357 (Osteologie)

odběry: 700 - 1100

Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko)

odběry: 600 - 1000

Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)

odběry: 630 - 14 00

Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)

odběry: 630 - 1430

Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky)

odběry: 630 – 1430

Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky)

odběry: 630 - 14 00

Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA)

odběry: 630 - 1045

Otrokovice, Tř. Osvobození 1388 (budova polikliniky)

odběry: 6 45 - 14 00

Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko)

odběry: 6 45 - 1230

Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko)

odběry: 700 - 1200
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Lipník nad Bečvou, Osecká 309 (budova Medcentrum)
Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko)

odběry: 600 - 930

Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko)
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MZ-BIOCHEM, s.r.o.
Lab Med s.r.o.
MEDEOR Laboratoře
MDgK-plus s.r.o.

druh primárního vzorku - srážlivá krev
Odběr do zkumavky s akcelerátorem hemokoagulace

odběry: 630–1300, pá: 630 – 830

Brno-Starý Lískovec, U pošty 402/14 (budova polikliniky)

Vaše laboratoře, s.r.o.
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odběry: út, čt, pá 700 - 1030
odběry: 700 - 1330

Pracoviště Zlín (Tomášov), U Lomu 638, 760 01 Zlín
Pracoviště Zlín (budova ČSAD), Tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín
Pracoviště Uherský Brod, Partyzánů 2174, 688 01 Uh. Brod
Pracoviště Brno, U pošty 402/14, 625 00 Brno
Pracoviště Přerov, Přerovského povstání 2803/1, 750 02 Přerov
Pracoviště Brno (Řečkovice), Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice

Laboratoře skupiny Vaše laboratoře mají nastavený systém kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013.
Seznam akreditovaných metod laboratoří akreditovaných ČIA naleznete na webových stránkách.

