
Przygotowanie do pobrania krwi do badania FoodScreen IgG  oraz FoodScreen IgG/IgA.

Krew należy pobierać na czczo lub około 2 godziny po lekkostrawnym posiłku. 

www.vitaimmun.pl

UWAGA: Materiałem do badania FoodScreen IgG  oraz FoodScreen IgG/IgA może być krew kapilarna lub krew żylna. 
Pobranie krwi kapilarnej na zestaw do pobrania materiału (kartonik) jest pobraniem w pełni certyfikowanym i 
walidowanym, zapewniającym wysoką stabilność pobranego materiału.
RODZAJ MATERIAŁU DO BADANIA (krew kapilarna lub surowica z krwi żylnej) NIE WPŁYWA NA WYNIK 
BADANIA.

Pobranie krwi kapilarnej jest szybkie, bezbolesne, nieinwazyjne i może odbyć się w warunkach pozalaboratoryjnych z zachowaniem wszelkich 
zasad prawidłowego pobrania materiału. 

  

Instrukcja pobrania materiału do badania FoodScreen IgG oraz FoodScreen IgG/IgA.

(Badania w kierunku utajonej nadwrażliwości pokarmowej)

CENTRUM MEDYCZNE VITAIMMUN
ul. Gwiaździsta 17, 60-149 Poznań
tel.: 61 833-86-94,  61 890-83-44
e-mail: kontakt@vitaimmun.pl

Stabilność materiału:
FoodScreen IgG: 5 dób od pobrania
FoodScreen IgG/IgA: 5 dób od pobrania
Food Screen IgGPLUS: 5 dób od pobrania
FoodScreen IgG/IgA PLUS: 5 dób od pobrania

Wysyłka materiału:
Materiał do badania można wysłać Pocztą Polską lub wybranym przez Państwa kurierem. Transport materiału nie musi odbywać się w warunkach 
specjalnych, ponieważ temperatura nie wpływa na wynik badania. W przypadku surowicy wysyłka może zostać dokonana tylko za pośrednictwem 
firmy kurierskiej.

Czas oczekiwania na wynik: 

UWAGA: Pobraną próbkę wraz z wypełnionym zleceniem należy przesłać do Centrum Medycznego VitaImmun. Do badania należy dołączyć kopię 
przelewu. CM VitaImmun zastrzega niepodjęcie diagnostyki materiału w przypadku stwierdzenia braku płatności.
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3 tygodnie

  Procedura pobrania krwi żylnej do badania FoodScreen IgG/IgA
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Pobranie krwi z żyły należy przeprowadzić w laboratorium.

Próbkę krwi należy odwirować (10 min., 3000 obrotów).

Probówkę z surowicą należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Opisaną probówkę należy umieścić w ochronnym plastikowym opakowaniu.

Rodzaj badania

FoodScreen IgG 96 składników pokarmowych

FoodScreen IgG PLUS 112 składników pokarmowych

Ilość surowicy

1 ml

2 ml

Badanie w kierunku nadwrażliwości pokarmowej IgG – zależnej

Rodzaj badania

FoodScreen IgG/IgA 96 składników pokarmowych

FoodScreen IgG/IgA PLUS 112 składników pokarmowych

Ilość surowicy

2 ml

4 ml

Badanie w kierunku nadwrażliwości pokarmowej IgG/IgA – zależnej






