Gasztroenterológiai szakvizsgálat ( felnőtt,gyermek)
Gyermekgyógyászati szakvizsgálat
Konzultáció (leletmegbeszélés vizsgálat nélkül, 15
perc)
Kontroll vizsgálat 3 hónapon belül
Micro H2(lactose, fructose terhelés)
Terhelés /tej, tojás, búza, szója, olajos mag/

9000,-Ft
6000,-Ft
5500,-Ft
7000,-Ft
11000,-Ft
11000,-Ft
/allergén

Bőrpróbák inhalatív Prick tesztsor

6900,-Ft

nutritív Prick
tesztsor

fehérjék

6900,-Ft

zöldségek

6900,-Ft

gyümölcsök

6900,-Ft

fűszerek

6900,-Ft

tartósítószerek

6900,-Ft

fogászati anyagok

9800,-Ft

epicutan teszt

fémek

9800,-FT

ételadalékok

14800,-Ft

Vérvétel

1500,-Ft

Vérkép vizsgálat

3800,-Ft

Vérkémia

labor listaár
szerint

CRP + Hg meghatározás

1800,-Ft

Helicobacter at. kimutatás vérből

5800,-Ft

tTG meghatározás (Biocard teszt)

5800,-Ft
6500,-Ft
7800,-Ft
11000,-Ft
1800,-Ft
4800,-Ft
19500,-Ft
16000,-Ft
19500,-Ft
19500,-Ft

Coeliac screen teszt (tTG-IgA,IgG, IgM)
tTG-IgA és IgG ( mennyiségi meghat vérből)
EMA-IgA és IgG
Ultraszenztív CRP
Immunelfo (IgA, IgG, IgM)
Spec IgE (allergiavizsgálat vérből 30 allergén)
Spec IgE( allergiavizsgálat vérből 20 allergén)
Spec IgE( allergiavizsgálat vérből, inhalatív sor)
Spec IgE ( allergiavizsgálat inhalatív sor 36
allergén)
spec IgE(méh, darázs, allergiavizsgálat vérből)
spec IgG4 alapsor (30 allergén vérből)

12000,-Ft
19500,-Ft

Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel I.
Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel II.
spec.IgG (ELISA-46 allergén-FOOD DETECTIVE
teszt)
spec IgG( fehérje chip-220 allergén)
Széklet gombatenyésztés

19500,-Ft
19500,-Ft
24500,-Ft
65000,-Ft
5000,-Ft

Széklet adeno+rotavírus kimutatás

5000,-Ft

Széklet baktériumtenyésztés

5000,-Ft
5000,-Ft

Széklet calprotectin
ABPM 24 órás vérnyomás monitorozás
Széklet tripszin vizsgálat
24 órás nyelőcső monitorozás

6500,-Ft
1500,-Ft
15200,-FT

Helicobacter kimut. izotóppal (HELIZO teszt)

6900,-Ft

Bact. tenyésztések (orr-,garat-, fülvál. stb)

5500,-Ft

ASCA

6500,-Ft
8000,-Ft

ANCA
Verejték Cl vizsgálat
Széklet humán vér kimutatás

8800,-Ft
1800,-Ft

Lactose intol. genetikai vizsgálata

12000,-Ft

Streptococcus kimut. garatváladékból
Coeliakia genetikai vizsgálata
OAS I.
OAS II.
OAS III.

1800,-Ft
26000,-Ft
13500,-Ft
13500,-Ft
13500,-Ft

Sürgős ellátás (hétvégén, ünnepnapon)

10000,-Ft

Egyéb vizsgálatok szükség esetén elvégezhetők.

Azon betegeim részére, akik 3 hónapnál nem régebben jártak kontroll
vizsgálaton, állandó gyógyszereikről előzetes kérés alapján receptet küldünk,
melynek díja 1000 Ft/ alkalom.

Vizsgálatok leírása:
Inhalatív Prick tesztsor:
bőrteszt, elkészül 20-40 perc, tartalma: korán virágzó fák,nyír, mogyoró,
parlagfű,fekete üröm,lándzsás utifű, Alternaria alternata(tenuis), Cladosporium
herbarum, Dermatophagoides pteronyssimus(poratka), Dermatophagoides
farinae(lisztatka),tollkeverék(liba, kacsatoll), kutyaszőr,macskaszőr, középidőben
virágzó fák, 5fű keveréke, lágyszárúak keveréke, gabona keverék,candida
albicans,magyar kőris,platán
Nutritív Prick tesztsor:
bőrteszt, elkészül 20-40perc, tartalma1.Fehérjék:laktalbumin, laktoglobulin, kazein, tojássárgája, tojásfehérje, halkeverék
1, halkeverék 2., ponty, marhahús,sertéshús,csirkehús, kecske kazein,kacsa, liba,
pulyka, juh, szardínia, tonhal, búza, szója
2.Zöldségek: napraforgó,paradicsom,paprika,zöldborsó,spárga,bab,
karfiol,káposzta,spenót,sárgarépa,fehérrépa,burgonya, rozsliszt, kukoricaliszt,
búzaliszt,padlizsán, tök, rizs, céklat
3.Gyümölcsök:narancs, citrom, grapefruit,, alma, körte, szamóca, őszibarack,
sárgabarack,cseresznye,gesztenye, szőlő,kiwi, dinnye,ananász, banán, málna
,mogyoró, földimogyoró,mandula, dió,szilva, görögdinnye
4.Fűszerek:kakaó,tea, kávé,vanília, fahéj,édeskömény,fokhagyma,
vöröshagyma,zeller,petrezselyem,bors, bazsalikom,szurokfű(oregano),zsálya,
kakukkfű,sáfrány,élesztő,mustár,kapor,oliva
Spec IgE / allergiavizsgálat vérből 30 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max. 5 munkanap,tartalma- földimogyoró, szójabab,
mogyoró,dió, rák/garnélarák, tőkehal/lazac, tintahal/kagyló,borsó, sárgarépa, zeller,
alma, narancs, kiwi, burgonya, búzaliszt, rozsliszt, paradicsom, étkezési paprika,
hagyma, mangó, banán, tojásfehérje, tojássárgája, tej,lactoalbumin, lactoglobulin,
kazein
Spec IgE (allergiavizsgálat vérből 20 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:
tojássárgája, tojásfehérje,tej, kazein, szezámmag,búza, rozs, szójabab, mandula,
mogyoró, földimogyoró, dió, őszibarack,zeller, paradicsom, burgonya, alma,
sárgarépa, tőkehal, rák

Spec IgE (allergiavizsgálat vérből, inhalatív sor, 20 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma: Macska szőr/hám, Kutya hám,
Dermatophagoides pteronyssinus, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum,
Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Éger, Nyír, Mogyoró,
Tölgy, Fűz, Perjefélék, Réti komócsin, Rozs, Liba toll/Csirke toll/Kacsa toll/Pulyka toll,
Parlagfű, Feketeüröm, Lándzsás útifű
Spec IgE( allergiavizsgálat vérből inhalatív sor, 36 allergén):
vénás vérvétel, elkészülés max 7 munkanap, tartalma:- konídiumos gomba,
élesztőgomba,ecsetpenész,juharfakeverék, fakeverék 1. (enyves éger, fehér
nyír,mogyoróakác), kőris, tölgy,platán, nyárfakeverék, disznóparéj,,csomós ebír, réti
komócsin,, réti perje, csillagpázsit,nád, termesztett rozs,kukorica, termesztett zab,
repce, búza, parlagfű keverék, lándzsás utifű, fekete üröm, sóska, kanadai
aranyvessző, szarvasmarha hám-antigén, macska hám-antigén, kutya hám-antigén,
ló hám-antigén, hörcsög hám-antigén, csótány, tollkeverék (csirke, kacsa, liba)
poratka 1. ,poratka 2.
Spec IgG4( allergiavizsgálat vérből 30 allergén)
vénás vérvétel, elkészülés max 5 munkanap, tartalma:-tej, tojásfehérje, tojássárgája,
zab, rizs, glutén, kukorica, rozsliszt, búzaliszt, szójabab, élesztő, dió, mogyoró,
mandula, földimogyoró, csirkehús, pulykahús, sertéshús,borjúhús, tonhal, borsó, bab,
zeller,sárgarépa, vöröshagyma,paradicsom, paprika, alma, narancs, banán
Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel I.
kecsketej, camembert sajt, ementáli sajt, feta sajt, földieper, őszibarack, sárgadinnye,
görögdinnye, kivi, mandarin,szőlő, méz, lazac, garnélarák, kagyló, kesudió, pisztácia,
tökmag, napraforgómag, gesztenye, olívabogyó, burgonya, fokhagyma, bors,
uborka,petrezselyem, kakaó, fahéj, vanília, gomba
Spec IgG4 Speciális kiegészítő panel II.
feketeáfonya, gránátalma, licsi, lime, nektarin, szeder, datolya, papaya,
grapefruit,bazsalikom, ánizs, koriander,szegfűszeg, kömény, curry, kapor, tárkony,
édeskömény, gyömbér, kamilla, oregánó, kókusz, édesgyökér, ruccola, zsálya, brazil
dió, mazsola, tofu, repcemag, golgota gyümölcs
Spec IgG (ELISA- 46 allergén FOOD DETECTIVE teszt)
1 csepp vér ujjbegyből, elkészülés 2 óra, tartalma: zab, búza, rizs,
kukorica,rozs,durumbúza,glutén, mandula,brazil dió, kesudió,tea, dió,tehéntej, teljes

tojás, csirke,bárány,marhahús, sertéshús, fehérhalmix (foltos tőkehal, tőkehal,sima
lepényhal), édesvizi mix (lazac, pisztráng), tonhal, rák-és kagylókeverék,brokkoli,
káposzta,sárgarépa,pótéhagyma, burgonya, zeller, uborka,paprikamix(piros, zöls,
sárga), zöldségmix(borsó, lencse, bab),grapefriut, dinnyemix(sárgaés görög),
földimogyoró, szójabab, kakaóbab, alma, fekete ribizli, olajbogyó, narancs és
citrom,földieper,paradicsom,gyömbér, fokhagyma, gomba, élesztő
Spec IgG (fehérje chip- 220 allergén)
4-5 csepp vér ujjbegyből elkészülés 10 munkanap,
Tartalma:
- Gyümölcsök:
alma, ananász, avokádó, banán, citrom, cseresznye, datolya, eper, faeper, fekete
áfonya, fekete ribizli, füge, görögdinnye, gránátalma, grapefruit, gujava, kivi, körte,
licsi, lime, málna, mandarin, mangó, mazsola, narancs, nektarin, olajbogyó,
öszibarack, papaja, paradicsom, rebarbara, ribizli, sárgabarack, sárgadinnye, szeder,
szilva, szölö, vörösáfonya,
- Húsok:
bárányhús, bivaly, borjúhús, csirkehús, disznóhús, fogolyhús, fürjhús, kacsahús,
kecskehús, lóhús, marhahús, nyúlhús, osztriga, pulykahús, rötvad (szarvas-, özhús),
vaddisznóhús
- Gyógy- és fűszernövények
aloe vera, ánizs, babérlevél, bazsalikom, bors (fekete / fehér), borsmenta, cayennebors, csalán, curry, édesgyökér, fahéj, fokhagyma, gingek, ginzeng, gyömbér,
kakukkfü, kamilla, kapor, komló, koriander (levél), kömény, majoranna, menta,
mustármag, petrezselyem, rozmaring, sáfrány, szegfüszeg, szerecsendió, tárkony,
vanília, vörös chili, zsálya
- Tej, tejkészítmények
alfa- lactalbumin, béta-lactoglobulin, bivalytej, juhtej, kazein, kecsketej, tehéntej,
tojásfehérje, tojássárgája
- Olajos magvak
dió, fenyömag, földimogyoró, kesudió, kókusz, makadámdió, mandula, mogyoró,
paradió, pisztácia, tigrisdió / földimandula

- Zöldségfélék
amarantusz, articsóka, bors, brokkoli, burgonya, cékla, cikória, csicseriborsó, cukkíni,
édesburgonya, édeskömény (levél), fehér, karóbab, fehérrépa, fejes saláta, hagyma,
jucca, káposzta, vöröskáposzta, kapribogyó, karfiol, kelbimbó, kobaktök / futótök
lencse, mángold, mogyoróhagyma, padlizsán, paprika, póréhagyma, ruccola,
sárgarépa, spárga, spenót, széles bab, szójabab, torma, uborka, vizitorma, vörös
vesebab, zeller, zöldbab
- Gabonafélék
répa búza, búzakorkorpa, durumbúza, gliadin, gríz, köles, kukorica, kuszkusz,
lenmag, maláta, pohánka, quinoa, rizs, rozsliszt, tönkölybúza, transzglutamináz, zab
- Halak és tenger gyümölcsei
ajóka, alga espaguette, alga spirulina, alga wakame, angolna, parti csiga, csuka,
doradó, fekete sügér,fekete tökehal, fésüs kagyló, foltos tökehal, garnélarák, hering,
homár, hüvelykagyló, kacsakagyló, kardhal, kaviár, kék kagyló, kemény- vagy
pénzkagyló, lazac, lepényhal, makréla, naphal, osztriga, ördöghal, pisztráng, polip,
ponty, rombuszhal, sügér, szardínia, szívkagyló, tarisznyarák, tintahal, kalamári
tintahal, szépia tonhal, tökehal
- Egyebek
fekete tea, zöld tea, agar-agar, élesztö, gesztenye, gomba, kakaóbab, kávé, kóladió,
méz, nádcukor, napraforgómag, repcemag, szentjánoskenyér, szezámmag, tápióka
OAS(Oralis allergia szindróma) I.
(parlagfű, fekete üröm, zeller, paprika, paradicsom, sárgarépa, uborka, petrezselyem,
görögdinnye, kivi, kamilla,12 fű keveréke)
OAS II.
(12 fű keveréke, mandula, meggy, őszibarack, burgonya, szója, földimogyoró, bab,
borsó, rozsliszt, búzaliszt, szezámmag)
OAS III
(nyírpollen, zeller, mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, kivi, sárgarépa,
burgonya, szója, 12 fű keveréke)

