Laboriuuringute paketid
Laboriuuringud on tasulised paketid, mis annavad kiire ülevaate tervislikust olukorrast. Analüüside tegemiseks ei ole vaja
saatekirja ega pea eelnevalt aega broneerima. Piisab, kui tulla verevõtukabinetti kas Ravi, Magdaleena või Tõnismäe
üksuses Tallinnas.
Soovitame siiski eelnevalt konsulteerida meie kliendihalduriga, kes aitab sobiva paketi või uuringu valida, annab soovitusi
proovivõtu tingimuste osas ja selgitab vastuste kättesaamise võimalusi.

Laboripakettide tellimine ja lisainfo
Kliendihaldur Vilve Ainson
• e-post klienditug [at] itk.ee või vilve.ainson [at] itk.ee
• tel 5400 5849
Loe ka Eesti Ekspressi intervjuud "Laboriuuringutega kiire ja hea ülevaade tervislikust seisundist"

Meie laboriuuringute paketid:
• Esimene samm tervise hindamisel
Paketis sisalduvad analüüsid näitavad glükoosi, kolesterooli ja põhiainevahetuse, vereloome ja immuunsüsteemi,
seedetrakti, maksa, neerude ja kuseteede seisundit.
• Hemogramm koos 5-osalise leukogrammi ehk valgeverepildiga – annab ülevaate vereloome ja immuunsüsteemi
seisundist, näitab vere hapnikutranspordivõimet, võimaldab diagnoosida ja jälgida aneemiat, põletikku.
• Glükoos ehk veresuhkur – kõrged väärtused võivad osutada suhkruhaigusele ehk diabeedile.
• Kreatiniin – aitab hinnata neerude tööd.
• CRP ehk C-reaktiivne valk – tundlik põletikumarker.
• GGT ehk gamma-glutamüüli transferaas – aitab avastada maksa- ja sapiteede haigusi, alkoholi liigtarbimist.
• ALAT ehk alaniini aminotransferaas – võimaldab hinnata maksakahjustuste esinemist.
• Kolesterool, HDL-, LDL-kolesterool, trigütseriidid – võimaldavad hinnata südame-veresoonkonna haiguste tekke riski.
• TSH ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon – võimaldab hinnata kilpnäärme talitlust.
• Uriinianalüüs – võimaldab avastada neerude ja kuseteede kahjustusi ja infektsioone.
• Peitveri väljaheites – võimaldab tuvastada veritsust seedetraktist.
• D-vitamiin- võimaldab avastada vitamiin D puudust või üleannustust, samuti abiuuring luuhaiguste diagnostikas.
• Laboriarst selgitab analüüside tulemusi, normist kõrvalekalde olemust ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks.
Teenuse maksumus on 125 eurot.
• Esmane laboriuuringute pakett
Paketis olevad analüüsid annavad esmase hinnangu põhiainevahetuse, vereloome, maksa, neerude ja kuseteede seisundi
ning põletiku ja suhkurtõve olemasolu kohta.

• Hemogramm koos 5-osalise leukogrammi e valgeverepildiga – annab ülevaate vereloome ja immuunsüsteemi
seisundist, näitab vere hapnikutranspordivõimet, võimaldab diagnoosida ja jälgida aneemiat, põletikku.
• Glükoos ehk veresuhkur – kõrged väärtused võivad osutada suhkruhaigusele ehk diabeedile.
• Kreatiniin – aitab hinnata neerude tööd.
• CRP ehk C-reaktiivne valk – tundlik põletikumarker.
• GGT ehk gamma-glutamüüli transferaas – aitab avastada maksa- ja sapiteede haigusi, alkoholi liigtarbimist.
• ALAT ehk alaniini aminotransferaas – võimaldab hinnata maksakahjustuste esinemist.
• Kolesterool – võimaldab hinnata südame-veresoonkonna haiguste tekke riski.
• TSH ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon – võimaldab hinnata kilpnäärme talitlust.
• Uriinianalüüs – võimaldab avastada neerude ja kuseteede kahjustusi ja infektsioone.
Vastuses kajastub laboriarsti kirjalik kommentaar.
Esmase laboriuuringute maksumus on 55 eurot.

