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A szteroid tartalmú gyógyszerek és immunszupresszív készítmények a vizsgálati eredményeket 

befolyásolják! *A FABER 244-es vizsgálathoz kötelező kitölteni és aláíratni a "Hozzájárulás minta- 

és adattovábbításhoz" című nyilatkozatot!

földimogyoró béta-laktoglobulin

N
NUTRITÍV 40-ES 

N

marhahús

Lakcím 

(utca,hsz.):

Számlázási 

cím:
*A befizetést igazoló csekket, átutalási 

bizonylatot a kérőlaphoz kell csatolni! 

A vizsgálat eredményét csak az igazolás 

birtokában tudjuk kiadni.
Iránydiag./ 

BNO:

sárgarépa csótány hajdina tıkehal

búzaliszt diófa pollen kecsketej földimogyoró

földimogyoró poratka (D. pteronyssinus) rozsliszt szója

kazein bükkfa pollen

burgonya lándzsás utifő pollen búzaliszt EGYÉB

szója

paradicsom házipor kukorica kecsketej

poratka (D. farinae) zab búzaliszt

TAJ/ID:

www.synlab.hu

mogyoró

Érv. dátuma: 2018.11.01-től

zeller    nád, termesztett rozs, 

mandula    pelyhes selyemperje)

Beutaló 

kelte:

Lakcím 

(helység):
Tel:

Számlázási 

név:

Mintav. 

dátuma:

Születési 

dátum:
Nem: ffi nő

Befizetés 

azonosító:

Térítés 

módja:

Helyben 

fizető

Csekkel 

előre*

Átutalás 

előre*

Orvosi 

körpecsét

Beküldő 

címe:

Szerző-

déses Orvos aláírása

9 jegyű 

kód:

Születési

név:

Orvos 

neve:
Tel:

Pecsét 

száma:

marhahús főkeverék 

kiwi    (tavaszi hérics, angol perje, VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

ıszibarack főkeverék 123 allergénforrásból: 
122 allergén kivonata és 

122 molekuláris allergén

szezámmag    (csomós ebír, réti csenkesz, MINTAVÉTELI CSŐ

rák    angol és réti perje, réti komócsin) N (sárga dugós, natív csı)

narancs libatop pollen

alma ballagófő pollen Angol nyelvő leletFABER 244-ES 
Nallergia panel*banán juhsóska pollen

tıkehal tölgyfa pollen tojás kazein

alfa-laktalbumin juharfa pollen mandula tehéntej

béta-laktoglobulin nyírfa pollen kókuszdió alfa-laktalbumin

tehéntej nyárfa pollen paradió

   (liba,csirke,kacsa,pulyka)

tojás

tojás főzfa pollen mogyoró

allergén spec. IgE szilfa pollen zeller tollkeverék háziszárnyas 

NUTRITÍV 20-AS 
N

mogyoró pollen fokhagyma    angol és réti perje, réti komócsin)

Több, mint 500 allergén 
vizsgálata egyedileg is 

elérhetı a 
NEMZETKÖZI SYNLAB 

HÁLÓZAT EGYEDI 
ALLERGÉN 

KÉRİLAPJÁN! 

réti komócsin konídiumos gomba banán konídiumos gomba

rozs pollen    (Alternaria tenuis) ıszibarack    (Alternaria tenuis)

fekete üröm gyermekláncfő kazein atka keverék (D1,D2,D3,D71)

lándzsás utifő pollen aranyvesszı szezámmag főkeverék

égerfa pollen sütıélesztı    (csomós ebír, réti csenkesz, 

parlagfő tehéntej élesztıgomba

   (liba,csirke,kacsa,pulyka) fekete üröm alfa-laktalbumin parlagfő pollen

parlagfő réti margaréta béta-laktoglobulin nyírfa pollen

tollkeverék háziszárnyas 

macska szır/hám kannapenész ananász    (Cladosporium herbarum)

kutya hám    (Aspergillus fumigatus) narancs kannapenész

perjefélék élesztıgomba alma    (Aspergillus fumigatus)

   (Alternaria tenuis) korompenész kiwi    (Penicillium notatum)

poratka (D. pteronyssinus)    (Cladosporium herbarum) mangó korompenész

élesztıgomba ecsetpenész tonhal kutya szır

konídiumos gomba    (Penicillium notatum) lazac ecsetpenész Totál IgE 

kannapenész tollkeverék háziszárnyas rák VIZSGÁLATOK 
   (Aspergillus fumigatus)    (liba,csirke,kacsa,pulyka) kék kagyló macska szır/hám Hisztamin intolerancia (DAO) 

VEGYES INH+NUTR 
Nallergén spec. IgE

korompenész patkány hám mustár

   (Cladosporium herbarum) egér hám tıkehal EGYÉB 

ecsetpenész nyúl hám sárgarépa

   (Penicillium notatum) hörcsög hám burgonya

(online dietetikai tanácsadással)

tölgyfa pollen kutya szır birkahús

nyírfa pollen ló szır

főzfa pollen tengerimalac hám paradicsom 220+ tápanyag 

égerfa pollen macska szır/hám

darázs venom

mogyoró pollen szarvasmarha szır csirkehús 108 tápanyag

INHALATÍV 40-ES 
Nallergén spec. IgE allergén spec. IgE

disznóhús méh venom 46 tápanyag 

allergén spec. IgE allergén spec. IgG 

ROVAR 
allergén spec. IgEN

INHALATÍV 20-AS TÁPLÁLÉK INTOLERANCIA 

ALLERGIA VIZSGÁLATKÉRİ LAP 
PRIVÁT VIZSGÁLATOKHOZ

Leletküldési 

e-mail:

Beküldő 

neve:

Név:



Érv. dátuma: 2018.11.01-től

Synlab 

Hungary Kft.

(születési idő)
(anyja neve)

Hozzájárulás minta- és adattovábbításhoz 
(FABER 244-es allergia teszthez)

Kérjük bejelölni, amennyiben 

törvényes képviselő

(páciens neve)
(születési név)

Törvényes képviselő neve:

Dátum

kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy FABER multiplex allergia tesztre levett vérmintát és a minta azonosításra, egészségügyi

dokumentáció elkészítésére szolgáló személyes adataimat (vezetéknév, keresztnév, nem, TAJ, születési dátum, lakcím, telefonszám,

e-mail cím) a PrimaLab (New Health Kft.) mint egészségügyi szolgáltató (cím: 1015 Budapest Ostrom u.16.) a laborvizsgálat elvégzése

céljából az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről alapján a PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft-vel a laborvizsgálatot végző

olaszországi Centri Associati di Allergologia Molecolare Laboratorio di Analisi Cliniche Vie Le Pastine, (3 ZIP 04013, Sermoneta-Italy)

laboratóriumba továbbítsa és személyes adataimat kezelje. A Centri Associati di Allergologia Molecolare Laboratorio di Analisi

Cliniche Vie Le Pastine Olaszországban hatósági engedéllyel működő egészségügyi szolgáltató.

Tudomásul veszem, hogy a laborvizsgálati eredményt írásos formában fogom megkapni a Synlab Hungary Kft-től. A PrimaLab

leletküldés-vállalási ideje a minta PrimaLabhoz beérkezését követő 25 munkanap.

Továbbá tudomásul veszem, hogy a laborvizsgálat elvégzését követően a vérmintából megmaradt mintát a Centri Associati di

Allergologia Molecolare Laboratorio di Analisi Cliniche Vie Le Pastine 2 hétig tárolja, melyet ezt követően megsemmisít. 

Tudomásul veszem, hogy a minta szállítása, feldolgozása során a legnagyobb körültekintés mellett is történhetnek előre nem látható

problémák, melyek a minta sérülését, esetleg megsemmisülését eredményezhetik. Tudomásul veszem, hogy ilyen esetben a

szolgáltató a mintavételt és küldést saját költséggel megismétli, és kijelentem, hogy ezzel összefüggésben kártérítésre,

költségtérítésre igényt nem tartok.

Páciens vagy törvényes képviselő aláírása

Alulírott páciens vagy 

törvényes képviselője


