
szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

1,25-dihidroxi-D3 vitamin* d3vit 560 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 48 óra 14 nap

12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad 

béta-hCG, PAPP-A)
Profilból Profil 95 géles (sárga) szérum 24 óra 24 óra 6 hónap

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                 Az 

első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 

6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 

hetes kockázatelemzésre van lehetőség. 

17-OH-progeszteron* 17OH 67 géles (sárga)
szérum fagy. 

Medicover
2 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani.   

Másnap fagyasztva szállítani!              

5-HIAA* 5hiaa 540 vizelet.Limbach. 56 nap

24 órás gyűjtött, savanyított vizelet szükséges 

hozzá.                A gyűjtés idelye alatt a vizeletet 

fénytől elzárt, hűvös helyen kell tárolni.A 

gyűjtés idejét és a gyűjtött térfogatot fel kell 

jegyezni.                                                            A 

gyűjtést megelőző 3-4 napban kerülni kell: 

ananász, padlizsán, avokádó, banán, ribizli, 

sárgadinnye, ringló, egres, paradicsom, dió, 

szilva, koffein, kumarinok, ephedrine HCl, 

isoniazid, levodopa, methamphetamine, 

methenamine, methocarbamol, nikotin, 

phenobarbital, phentolamine, promethazine, 

streptozocin!                        Acetilszalicilsav és 

paracetamol 2 nappal a mintavétel előtt 

mellőzendő!

A vitamin* avit 561 géles (sárga)

szérum fagy. 

Limbach

28 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani.   

Másnap fagyasztva szállítani!              Fénytől 

védve tárolandó!

Acetilkolin receptor elleni antitest acetat 418 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 1 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

ACTH ACTH 72 EDTA (lila) EDTA plazma fagy. 1 hónap

Mintavétel után azonnal centrifugálni,         2 

db szekunder csőbe tölteni, és fagyasztani. 

Másnap szállítani! Csak egyszer. fagyasztható!

Adiponektin* adipo 541 géles (sárga) szérum Limbach 1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe tölteni és fagyasztani.  Fagyasztva 

szállítani! 

Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) apti 151 citrát (kék) citrát 4 óra 1 hét

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 

3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.  Fagyasztva szállítani! 

Albumin Alb 31 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hónap 1 hónap

Aldoszteron* aldosz 81 EDTA (lila)
 EDTA plazma fagy. 

Limbach
1 hónap

A vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a 

spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid 

hatóanyagú gyógyszerek, ill. 

drospirenontartalmú fogamzásgátlók 

szedését. Ez idő alatt kerülni kell az 

édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A 

mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell,  a 

páciens étkezzék kiegyensúlyozottan, 

tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, 

körülbelül két órával felkelés után, ülő 

helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik. 

Alvadás után azzonnal centrifugálni, 2 db 

szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 2 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

ALEX - teljes panel -295 allergén Aatelj 330 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Alfa-1 antitripszin* a1atri 90 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 2 hónap

Alfa-fötoprotein (AFP) AFP 100 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 6 hónap

Alkalikus foszfatáz alpm 4 géles (sárga) szérum 48 óra 7 nap Erősen hemolizált minták kerülendők

Allergiapanel (rovarok) allro 324 géles (sárga) szérum 48 óra 7 nap 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

Általános ételek - 108 étel* Ialtal 351 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Amiláz Amil 9 géles (sárga) szérum 1 hét 48 óra 1 hét

Aminosav differenciálás amidif 575 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
7 nap

A minta levétel hétfőn vagy kedden történhet.                                            

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani.   Fagyasztva 

szállítani!

ANA (anti nukleáris antitest) ELISA
anaeli 382 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2
anahep 383 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 3 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

ANCA 
anca 384 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

ANCA (MPO és PR-3)

ANCA profil
ancap 385 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, 

BPI, katepszin G)

Androsztendion Andro 69 géles (sárga) szérum 24 óra 24 óra 2 hónap

Anémia pernicióza panel anemat 396 géles (sárga)

szérum fagy. 

Limbach

6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Angol lelet angol 507
Az angol nyelvű leletigényt Thetis-ben 

rögzíteni kell. 

Annexin V IgG autoantitest
annexG 405 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Annexin V IgM autoantitest
annexM 404 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Anti C i q antitest
antciq 398 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Anti-CCP(anti-filaggrin)* antccp 381 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 15 nap 6 hónap

Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-

GPI IgG, IgM)
kargam 391 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Anti-HBc IgM ahbcgm 432 géles (sárga) szérum 48 óra 7 nap 2 hónap

Anti-HBs antitest aHBs 431 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 5 nap 6 hónap

Anti-Müllerian Hormon (AMH) AMH 68 géles (sárga) szérum 24 48 óra 6 nap 2 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

anti-MuSK antitest* amusk 419 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Anti-neutrofil citopl. at. (ANCA) panel*
ancap géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap

Anti-streptolizin O (ASO) ASO 33 géles (sárga) szérum 2 nap 48 óra 8 nap

Anti-tireoglobulin (anti-TG) aTG 55 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 6 hónap

Anti-TPO aTPO 53 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 6 hónap Hemolízis és a lipémia a vizsgálatot zavarja.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 4 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Antitrombin III* at3 157 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Anti-Xa (LMW-Heparin) axa 161 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

Vérvétel ideje: 3-4 óra a s.c. alkalmazás után; 3-

5 nappal az i.v. beadás után.           Ha nem 

lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a 

csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

APC rezisztencia* apcrat 155 citrát (kék) citrát plazma fagy. 4 óra
Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, 

akkor a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a 

plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Apolipoprotein A1* apoa1 520 géles (sárga) szérum Limbach 8 nap

Apolipoprotein A2* apoa2 521 géles (sárga) szérum Limbach 8 nap

Apolipoprotein B* apob 522 géles (sárga) szérum Limbach 8 nap

Aptima mRNS HPV szűrés 

        (14 magas rizikójú HPV törzs: 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.)

hpva 462
Aptima HPV 

mintavevő 

cervicális, illetve 

egyéb uro- és 

anogenitális 

területről vett 

sejtdús minta

2 hónap 2 hónap

Aptima mRNS HPV szűrés 

        (14 magas rizikójú HPV törzs: 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.)

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 5 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Aptima mRNS HPV szűrés + szükség esetén 

genotipizálás 

        (HPV 16, 18/45 azonosítás)

hpvag 463
Aptima HPV 

mintavevő 

cervicális, illetve 

egyéb uro- és 

anogenitális 

területről vett 

sejtdús minta

2 hónap 2 hónap

Aptima mRNS HPV szűrés + szükség esetén 

genotipizálás 

        (HPV 16, 18/45 azonosítás)

Aquaporin-4 elleni antitest aqua4 416 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 napn 6 hónap

ASCA IgA* ascaa 394 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

ASCA IgG* ascag 395 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Atopobium vaginae PCR/Gardnerella 

vaginalis PCR*
garpcr 472 Prep-rapid mintavevő 

 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

Autoimmun bőrbetegségek antitastjei* aborbe 397 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap
Vizsgált paraméterek:  Dezmoszóma, Bőr 

bazálmembrán elleni antitest

Autoimmun májbetegségek antitestjei* autmaj 426 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap
Vizsgált paraméterek:  AMA M2, LKM-1, SLA, 

Liver-citosol

B1 vitamin* b1v 562 EDTA (lila)
EDTA telj.vér fagy 

Limbach

EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. 

A mintát fénytől védeni kell!

B12 vitamin B12 87 géles (sárga) szérum 8 óra 24 óra 24 óra 2 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

B2 vitamin* b2v 563 EDTA (lila)
EDTA telj.vér fagy 

Limbach

EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. 

A mintát fénytől védeni kell!

B3 vitamin* b3v 564 géles (sárga)

szérum fagy. 

Limbach

56 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

B5 vitamin* b5v 565 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach

1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 6 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

B6 vitamin* b6v 566 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
2 hónap

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani.  Fénytől védeni! 

Fagyasztva szállítani!

Bélrendszeri mikrobiom vizsgálata* szmikr 184 speciális mintavevő széklet 2 nap 2 nap
Vizsgálati igényt előre jellezni kell a speciális 

mintavevő miatt!

Béta-2-mikroglobulin* B2MG 111 géles (sárga)

szérum fagy. 

Limbach

6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) BCL 84 EDTA (lila) EDTA plazma 48 óra 8 nap 90 nap

Biológiailag aktív tesztoszteron Profilból 98 géles (sárga) szérum 48 óra 2 nap 2 hónap

Borrelia burgdorferi elleni antitestek 

(IgG,IgM)
borel 446 géles (sárga) szérum 48 óra 6 nap 6 hónap

BRCA Focus* brcafo 490 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap

(Tartalmazza: BRCA1 185delAG, 300T>G, 

5382insC, BRCA2 6174delT, 9326insA).                             

Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező.

BRCA Complete* brcaco 491 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap

(Tartalmazza: A BRCA1 és BRCA2 gének

komplett szekvencia meghatározása NGS

módszerrel. Egyben tartalmazza a BRCA1/2

gének nagy génhibáinak (delécióinak és

duplikációinak) MLPA módszerrel történő

vizsgálatát is) Páciens által aláírt kérőlap és

beleegyező nyilatkozat kitöltése kötelező.

C reaktív protein (CRP) CRP 37 géles (sárga) szérum 11 nap 48 óra 2 hónap

C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) CRPU 38 géles (sárga) szérum 11 nap 48 óra 2 hónap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 7 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

C-vitamin* cvit 567 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
nem tárolható nem tárolható nem tárolható

Mintavétel után, centrifugálni,2 db  szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani. Fénytől 

védeni!Fagyasztva szállítani!

C-peptid Cpeptid 71 géles (sárga) szérum fagy. 3 óra 3 óra 1 hét
Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe áttölteni, és fagyasztani,  fagyasztva 

C1 inhibitor aktivitás* c1akt 550 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
28 nap

A vérvételi csőbe a mintát jelig kell 

venni!Citrátos csövet mintavétel után 

centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és 

fagyasztani.

C1 inhibitor koncentráció* c1kon 551 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
28 nap

A vérvételi csőbe a mintát jelig kell 

venni!Citrátos csövet mintavétel után 

centrifugálni, szekunder csőbe áttölteni, és 

fagyasztani.

C3 komplement faktor c3 410 géles (sárga) szérum 4 óra 48 óra 8 óra 8 óra

C4 komplement faktor c4 411 géles (sárga) szérum 4 óra 48 óra 8 óra 8 óra

CA 125 CA125 102 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap
Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak 

egyszer olvasztható fel.

CA 15-3 CA153 103 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap
Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak 

egyszer olvasztható fel.

CA 19-9 CA199 104 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap
Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak 

egyszer olvasztható fel.

CA 50 ca50 558 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

3 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

CA 72-4 CA724 105 géles (sárga) szérum 48 óra 30 nap 90 nap

CEA CEA 101 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 48 óra 3 hónap

Celluláris immun státusz* cellim 420 Li-heparin (zöld)
Li-heparin 

Medicover
6 óra

Levétel előtt egyeztetés szükséges!                 
Mintaszükséglet: 2 X 10 ml                    Hétfőtől 

csütörtökig küldhető!     Szóbahőn tárolandó! 

Tilos centrifugálni!                                   Déli 12 

óráig a laborba juttatandó!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 8 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Celluláris immun státusz és NK funkció*

cellnk 421 Li-heparin (zöld)
Li-heparin 

Medicover
6 óra

Levétel előtt egyeztetés szükséges!                 
Mintaszükséglet: 2 X 10 ml                    Hétfőtől 

csütörtökig küldhető!     Szóbahőn tárolandó! 

Tilos centrifugálni!                                   Déli 12 

óráig a laborba juttatandó!

Chlamydia pneumoniae antitest* chlamp 438 géles (sárga) szérum Medicover

Chlamydia trachomatis PCR* clapcr

461

Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Ciklosporin A* ciklos

197

EDTA (lila) EDTA teljes vér

Cink (szeminális plazma)* zneja 557 steril pohár ejakulátum fagy. 30 perc 2 hónap

A vizsgálat előtt 2-5 nappal a nemi életet fel 

kell függeszteni. A frissen gyűjtött spermát 

szobahőmérsékleten kell tartani 30 percig, 

majd lefagyasztani (-20 °C). 

Cink (Zn)* Zn 23 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 14 nap 1 hónap

Cisztatin C* ciszt 525 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra

CK izoenzimek* ckizo 529 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

28 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!
CK-MB koncentráció ckmbt 88 géles (sárga) szérum 48 óra 2 nap 5 hónap

Cöliakia genetika HLA-DQ2, HLA-DQ8*
colign 485 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap

Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező! 

Cöliákia szűrés (tTgIgG,tTgIgA)* colim 380 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Cöruloplazmin* Coer 41 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 14 nap 1 év

CFTR gén 36 leggyakoribb hot-spot mutáció
cftr 488 EDTA (lila)

EDTA teljes vér
1 nap 4 nap 1 hónap

Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 9 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

CT-pro-ADH (kopeptin)* Profilból Profil 94 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 4 hét 30 nap

 A kifejezett cirkadián fluktuációk miatt 

párhuzamosan kell meghatározni a szérum 

ozmolalitását. Kávét, teát és nikotint nem 

szabad vérvétel előtt fogyasztani. Ha 

lehetséges, a gyógyszeres kezelést 48 órával 

korábban abba kell hagyni. 

Cyfra 21-1* Cyf211 106 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 4 hét 6 hónap

Cytomegalovírus (CMV) antitestek* CMV 440 géles (sárga) szérum 48 óra 6 nap 6 hónap

Csontspec. alk. foszf.(BAP)* csap 528 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 14 nap

D-dimer Ddi 154 citrát (kék) citrát 4 óra 4 óra 6 hónap

DHEA-szulfát (DHEAS) DHEA 65 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 2 hónap

Digoxin* digo 186 géles (sárga)
szérum Limbach

48 óra 14 nap 6 hónap
A mintavétel kb. 8-24 órával a 

gyógyszerbevétel után történjen.

Dihidro-tesztoszteron* ditesz 543 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra

Direkt bilirubin Dbil 6 géles (sárga) szérum 48 óra 48 óra 3 nap
Fénytől védve tartandó! Hemolízis, lipémia 

zavarja.

dsDNS elleni antitest*
dsdns 389 géles (sárga) szérum Medicover

D-Vitamin (25-OH) totál TDVit 78 géles (sárga) szérum 48 óra 48 óra 7 nap 1 év
Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Nem 

hígítható!

E vitamin* evit 568 géles (sárga) szérum Limbach 44 nap A  mintát fénytől védeni kell!

Egzotikus ételek - 45 étel legzot 352 géles (sárga) szérum Primalab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

ENA panel (ELISA)* enaeli 386 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap Részei: Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 10 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Endomízium elleni antitest (EMA) IgA/IgG* emaiga 387 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Endotél AAT* endoat 399 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Epesav* epesav 527 géles (sárga)
szérum Limbach

48 óra 7 nap
*A mintavétel előtt 12 órás éhezés szükséges 

(kivéve: csecsemők, terhesek)

Epesav (széklet)* epesz 556 széklettartály
széklet fagy. 

Limbach
28 nap

Epidermális bazálmembrán elleni antitest *
epidat 406 géles (sárga)

szérum Limbach
24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgG,VCA 

IgG,EBNA IgG)*
ebv 436 géles (sárga) szérum 48 óra 5 nap 1 év

Eritropoetin* eritro 526 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 14 nap

Faktor VIII* 8fak 160 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Faktor XIII 13fak 162 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Fehérje azonosítása immunfixációval* ife 415 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 1 hét

Fenilalanin fenil 576 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
7 nap

A minta levétel hétfőn vagy kedden történhet.                                            

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani.   Fagyasztva 

szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 11 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Ferritin Ferr 36 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 1 év
Hemolízis a vizsgálatot zavarja. Csak egyszer 

olvasztható fel.

Fibrinogén Fibr 152 citrát (kék) citrát 4 óra 1 hét

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 

3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.  Fagyasztva szállítani! 

Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) FSH 60 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Csak egyszer olvasztható fel.

Fólsav Fol 86 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 6 hónap
Azonnal fugálni, és hűtőbe tenni. Hemolízis a 

vizsgálatot zavarja

Foszfát (P) P 20 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 4 nap Erős hemolízis zavarja

Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) foszfG 428 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) foszfM 429 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Foszfatidilszerin IgG autoantitest fosfG 400 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Foszfatidilszerin IgM autoantitest fosfM 401 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Teljes panel - 287 étel Itelj 350 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!
Foszfolipid antitest szűrés(kardiolipin/B2-

GPI at.)*
kargam 382 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 14 nap 6 hónap

Fruktózamin Frukt 40 géles (sárga) szérum 3 nap 48 óra 2 hét 2 hónap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 12 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Fűszerek - 31 étel Ifusze 353 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!
Gamma GT (GGT) GGT 3 géles (sárga) szérum 7 nap 48 óra 7 nap

Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae* garpcr 472 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hóap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Gasztrin* gastri 79 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
4 hét

Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe áttölteni, és fagyasztani,  fagyasztva 

szállítani! A vérvétel reggel éhgyomorra (kb. 

12 órás éhezés) történjen. Előtte 24 órával a 

savkezelők, H2 blokkolók, antikolinerg szerek 

nem vehetők be, ill. kávé nem fogyasztható.

Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni 

antitest*
gad 392 géles (sárga)

szérum fagy. 

Limbach
48 óra 1 hét 1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Glükóz Glu 14 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 48 óra

Nem szeparált mintában a glükóz szint 

óránként 0,27-0,55 mmol/l- el csökken. Ezért 

azokat a mintákat, amelyt nem tudnak  

elválasztani (centrifugálni) fluoridos csőbe kell 

levenni. Erős lipémia zavarja.

Glükóz-plazmából GluF 15 fluorid (szürke) NAF 0 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (ebéd előtt) EE 233 fluorid (szürke) NAF EE 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (ebéd után) EU 234 fluorid (szürke) NAF EU 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (étkezés után) PPvc 230 fluorid (szürke) NAF étkezés után 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (reggeli előtt) RE 231 fluorid (szürke) NAF reggeli előtt 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (reggeli után) RU 232 fluorid (szürke) NAF reggeli után 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz (vacsora előtt) VE 235 fluorid (szürke) NAF vacsora előtt 2 nap 7 nap 7 nap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 13 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Glükóz (vacsora után) VU 236 fluorid (szürke) NAF vacsora után 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 0'(glükózterhelés előtt) GT0 240 fluorid (szürke) NAF 0 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 120'(glükózterhelés után) GT120 244 fluorid (szürke) NAF 120 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 150'(glükózterhelés után) GT150 245 fluorid (szürke) NAF 150 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 180' (glükózterhelés után) GT180 246 fluorid (szürke) NAF 180 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 30' (glükózterhelés után) GT30 241 fluorid (szürke) NAF 30 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 60' (glükózterhelés után) GT60 242 fluorid (szürke) NAF 60 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz 90' (glükózterhelés után) GT90 243 fluorid (szürke) NAF 90 2 nap 7 nap 7 nap

Glükóz terhelés 2 pontos glte2 227

Glükóz terhelés 3 pontos glte3 228

Glükóz terhelés 4 pontos glte4 238

Glükóz terhelés 5 pontos glte5 229

GOT (ASAT) GOT 1 géles (sárga) szérum 4 nap 7 nap 7 nap Hemolízis a vizsgálatot zavarja

GPT (ALAT) GPT 2 géles (sárga) szérum 3 nap 7 nap 7 nap

Gyermek élelmiszer panel - 60 allergén* Agyeel 332 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Gyermek Komplex panel - 79 allergén* Agyerk 333 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 14 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Gyermek OAS panel-108 allergén* AgyerO 331 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Gyümölcsök - 36 étel Igyum 354 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!
H vitamin* hvit 569 géles (sárga) szérum Limbach 7 nap

Haptoglobin* hapto 91 géles (sárga) szérum Limbach 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Harántcsíkolt izom AAT* harat 408 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 14 nap 14 nap 1 hónap

hCG (human korion-gonadotropin) HCG 110 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 6 hónap Csak egyszer olvasztható fel. 

hCG (human korion-gonadotropin) magzati Profilból Profil 96 géles (sárga) szérum

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                  A 

második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. 

hetéig végezhető el.
HDL koleszterin HDL 27 géles (sárga) szérum 2 nap 7 nap 7 nap

He-4 + CA 125 és ROMA index Profilból Profil 99 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 84 nap

Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) Hepy 447 géles (sárga) szérum 5 nap 5 nap 2 hónap 2 x felovasztható és visszafagyasztható

Hemoglobin A1c (HbA1c) Hba1c 134 EDTA (lila) EDTA teljes vér 3-4 nap 3-4 nap nem tárolható

Hepatítis A vírus elleni antitestek (IgM,IgG) aHAV 433 géles (sárga) szérum 7 nap 7 nap 2 hónap Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő

Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) HBsAg 430 géles (sárga) szérum 5 nap 5 nap 2 hónap

Hepatitis C vírus elleni antitest (IgM) aHCV 434 géles (sárga) szérum 7 nap 7 nap 12 hónap 3 x felovasztható és visszafagyasztható

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 15 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Herpes simplex (HSV) PCR* herpcr 470 Prep-rapid mintavevő 
húgycső- és

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek 

(IgG,IgM)*
hsv 437 géles (sárga) szérum Medicover 2 nap 5 nap 1 év

Hiszt. intolarencia (DAO)* dao 535 géles (sárga) szérum Limbach 9 nap

Hisztamin* hisz 544 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
nem tárolható nem tárolható nem tárolható 28 nap

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva 

szállítani!
Hiszton elleni antitest* hiszt 390 géles (sárga) szérum Limbach 1 hónap 1 hónap

HIV-1,2 antitest, HIV-1 antigén hiv-12 435 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 2 hónap Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő

Homocisztein homoc 39 géles (sárga) szérum fagy. nem tárolható nem tárolható nem tárolható 2 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe áttölteni, és fagyasztani,  fagyasztva 

szállítani!

HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú 

kimutatása kópiaszám meghatározással)*
hpvq 464

Prep-rapid 

mintavevő 
genitális váladék 72 óra 3 hónap

HPV Quant-21 PCR 

        (21 genotípus DNS alapú kimutatása 

kópiaszám meghatározással

        3 alacsony rizikójú HPV törzs:  6, 11, 44;

        18 magas rizikójú HPV törzs: 16, 18, 26, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 

82)

Húgysav HS 13 géles (sárga) szérum 3 nap 7 nap 7 nap
Humán Epididimisz protein 4 (HE4) Profilból Profil 99 géles (sárga) szérum

Hüvelyi mikrobiom vizsgálat Mhuvmi
479

speciális mintavevő hüvelyválladék 2 nap 2 nap
Vizsgálati igényt előre jellezni kell a speciális 

mintavevő miatt!
IgA IgA 43 géles (sárga) szérum 8 hónap 8 hónap 8 hónap Erős lipémia a vizsgálatot zavarja

IgG IgG 42 géles (sárga) szérum 4 hónap 8 hónap 8 hónap Erős lipémia a vizsgálatot zavarja

IgM IgM 44 géles (sárga) szérum 2 hónap 4 hónap 4 hónap Erős lipémia a vizsgálatot zavarja

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 16 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Inhalatív Extractum panel - 36 extractum* Ainhex 340 géles (sárga) Szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 inhalatív 

allergének esetén az allergén kerülése, 

hemolísis, lipémia.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Inhalatív Állati panel - 53 allergén* Ainhal 339 géles (sárga) Szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 inhalatív 

allergének esetén az allergén kerülése, 

hemolísis, lipémia.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Inhalatív Indoor panel - 45 allergén * Ainhin 341 géles (sárga) Szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 inhalatív 

allergének esetén az allergén kerülése, 

hemolísis, lipémia.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 17 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Inhalatív Komplex panel - 125 allergén* Ainhko 342 géles (sárga) Szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 inhalatív 

allergének esetén az allergén kerülése, 

hemolísis, lipémia.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Inhalatív Növényi panel - 59 allergén* Ainhno 343 géles (sárga) Szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 inhalatív 

allergének esetén az allergén kerülése, 

hemolísis, lipémia.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!
IgG alosztályok* iggalo 552 géles (sárga) szérum Limbach 14 nap

Immunfixáció (paraprotein kimutatás)
géles (sárga) szérum Medicover 1 hét 1 hét

Inhalatív allergiapanel (állatok) inha 322 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (penész és por) inhpp 321 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (pollenek) inhpo 323 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

Inhibin A Profilból Profil 96 géles (sárga) szérum

24 óra 24 óra 6 hónap

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                  A 

második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. 

hetéig végezhető el.
Inhibin B* inhiB 545 géles (sárga) szérum Limbach 14 nap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 18 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Interleukin-6 (IL-6)

ileu6 548 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!
Inzulin inz 70 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 0'(glükóz terhelés előtt) It0 250 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 120'(glükóz terhelés után) It120 254 géles (sárga) szérum 120 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 150'(glükóz terhelés után) It150 255 géles (sárga) szérum 150 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 180'(glükóz terhelés után) It180 256 géles (sárga) szérum 180 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 30'(glükóz terhelés után) It30 251 géles (sárga) szérum 30 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 60'(glükóz terhelés után) It60 252 géles (sárga) szérum 60 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin 90'(glükóz terhelés után) It90 253 géles (sárga) szérum 90 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Inzulin elleni antitest
inzat

403
géles (sárga) szérum Medicover 14 nap 14 nap

nem 

fagyasztható

Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1)* IGF1 83 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 4 hét 6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

inzulinoma-antigén 2 (IA2) elleni antitest 424 IA2 géles (sárga) szérum Limbach 14 nap

Jód* jod 572 géles (sárga) szérum Limbach 21 nap

K vitamin* kvit 570 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

30 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Kalcitonin Kalcit 77 géles (sárga)  szérum fagy. nem tárolható nem tárolható nem tárolható 15 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe áttölteni, és fagyasztani,  fagyasztva 

szállítani!

Kalcium (Ca) Ca 19 géles (sárga) szérum 3 nap 1 hét 1 hét 3 hónap
Azonnal centrifugálni, hogy a vvt-k ne vegyék 

fel a Ca-t
Kálium (K) K 17 géles (sárga) szérum 1 nap 1 nap 1 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 19 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Kalprotektin kalpr 183 széklettartály széklet
Széklettartályban, borsónyi mennyiség 

küldendő

Karbamazepin* Carb 188 géles (sárga)
szérum Limbach

1-2 nap 7 nap 2 hónap
A mintavétel közvetlenül az újabb 

gyógyszeradag bevétele előtt történjen!
Karbamid Karb 11 géles (sárga) szérum 7 nap 7 nap 7 nap Icterus a vizsgálatot zavarja.

Klorid (Cl) Cl 18 géles (sárga) szérum 1 nap 2 nap 2 nap 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Koenzim Q10

koq10

571

EDTA (lila) 
EDTA plazma fagy. 

Limbach
nem tárolható nem tárolható nem tárolható 3 hónap

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva 

szállítani!
Koleszterin Kol 25 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét Icterus a vizsgálatot zavarja.

Kortizol (szérum) Kortiz 73 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap

Kortizol nyálból I.* Korn1
360

speciális mintavevő nyál 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Kortizol nyálból II.* Korn2
361

speciális mintavevő nyál 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Kortizol nyálból III.* Korn3
362

speciális mintavevő nyál 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Kortizol nyálból IV.* Korn4
363

speciális mintavevő nyál 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Kortizol nyálból V.* Korn5
364

speciális mintavevő nyál 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Kreatin-kináz (CK) CK 8 géles (sárga) szérum 4 óra 12 óra 12 óra
Minél hamarabb  centrifugáljuk, fénytől 

védjük. Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Kreatinin Krea 12 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hét

Kromogranin A* kroma 112 géles (sárga) szérum Limbach 4 hét 6 hónap

Laktát-dehidrogenáz (LDH) LDH 7 géles (sárga) szérum 7 nap 4 nap 4 nap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)* lakint
480

EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)* lakisz 481
szájnyálkahártya-

törlet

szájnyálkahártya-

törlet
24-48 óra nem tárolható Páciens által aláírt kérőlap küldése kötelező!

LDL-koleszterin dLDL 26 géles (sárga) szérum 1 nap 7 nap 7 nap

Leiden/V. faktor mutáció* fvleid 482 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

Leptin* Llept

546

géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

200 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!
Lipáz Lip 10 géles (sárga) szérum 1 hét 3 hét 3 hét Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 20 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Lipid prot.profil(LIPODENS)* lipro 524 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

30 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Lipoprotein (a)* lpa 523 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

60 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Lítium* Li 189 géles (sárga)
szérum Limbach

1 nap 7 nap 1 év
Az utolsó lítiumadag bevétele után 12 órával 

történjen a mintavétel!

Lupus antikoaguláns* lupusz 156 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Luteinizáló Hormon (LH) LH 61 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 6 hónap Csak egyszer olvaszható fel.

M2-PK* m2pksz 536 széklettartály széklet fagy. Limbach 28 nap

M2-PK* m2pkpl 537 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
nem tárolható nem tárolható nem tárolható

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva 

szállítani!
Magnézium (Mg) Mg 21 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hét Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Makroprolaktin Profilból Profil 97 géles (sárga) szérum

Melatonin 

melato

554

géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani és  

fagyasztva szállítani!

Mellékvesekéreg AAT* melat 409 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 14 nap 14 nap 1 hónap

Alma (rMal d1, rMal d3) malma 591 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris Bromelain (CCD) MUX F3 IgE* mbrom 589 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris búza IgE* molbuz 580 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris dió IgE* moldio 581 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris földimogyoró IgE* mfmogy 582 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris mogyoró IgE* mmogy 583 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris nyírfa IgE* mnyir 588 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) moszi 590 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris parlagfű IgE* mparl 587 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris szójabab IgE* mszoja 584 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 21 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Molekuláris tehéntej IgE* mttej 585 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Molekuláris tojásfehérje IgE* mtojfe 586 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) morb 449 géles (sárga) szérum Limbach 1 nap 7 nap 1 hónap

MTHFR  mutáció*  A1298C ma1298 486 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

MTHFR  mutáció* C677T mc677t 483 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

Mycoplasma genitalium PCR* mycgen

465

Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Mycoplasma hominis PCR* michom

466

Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Nátrium (Na) Na 16 géles (sárga) szérum 1nap 1 hét 1 hét 3 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Neisseria gonorrhoeae PCR* neipcr 467 Prep-rapid mintavevő 
húgycső- és

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Neuron specifikus enoláz (NSE) NSEf 107 géles (sárga) szérum fagy. 1 óra nem tárolható nem tárolható 1 hónap

Alvadás után azonnal fugálni és szekunder 

csőbe fagyasztani,  fagyasztva szállítani! 

Haemolítikus minta mérésre alkalmatlan!

NK lymphocyta funkció*

nklym 422 Li-heparin (Zöld)
Li-heparin 

Medicover
6  óra

Levétel előtt egyeztetés szükséges!                 
Mintaszükséglet: 2 X 10 ml                    Hétfőtől 

csütörtökig küldhető!     Szóbahőn tárolandó! 

Tilos centrifugálni!                                   Déli 12 

óráig a laborba juttatandó!

NT-ProBNP

pbnp

553

géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
60 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!
A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 22 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Növekedési hormon (hGH) HGH 74 géles (sárga) szérum 8 óra 8 óra 2 hónap

A vérvétel előtt 30 perccel a betegnek éhomi 

és teljes nyugalmi állapotban kell lennie.      

Lipémia és a hemolízis zavarja.
Nutritív allergiapanel nutri 325 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

Nutritív allergiapanel (húsok) nutrh 326 géles (sárga) szérum 1 hét 1 hét 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

Nutritív Állati panel - 56 allergén* Anutal 334 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Nutritív Extractum panel - 76 extractum* Anutex 335 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 23 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Nutritív Komplex panel - 152 allergén* Anutko 336 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Nutritív Növényi panel- 96 alleregén* Anutno 337 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Nutritív Vegetáriánus - 111 allergén* Anutve 338 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja: immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok,                            primer 

és szekunder immunrendszeri betegségek 

fennállta,                                 diéta, hemolísis, 

lipémia.                                                      Nem 

befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem 

szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Ólom* olom 574 EDTA (lila)
EDTA telj.vér 

Limbach 
28 nap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 24 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Omega-zsírsav profil* omegzs

531

EDTA (lila) EDTA plazma fagy. 

Limbach

92 nap

Mintavétel után, centrifugálni, 2 db szekunder 

csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva 

szállítani!

Onkoneuronális antitestek onkoat
417 géles (sárga) szérum Medicover

24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap
Összetétel: Anti-Yo, Anti-Ri, Anti-Hu, MA2/TA, 

CV2, Amfizizin
Oszteokalcin Osteo 85 EDTA (lila) EDTA plazma 48 óra 3 nap 90 nap

Összfehérje TP 30 géles (sárga) szérum 48 óra 48 óra 4 hét

Ösztradiol (E2) Oest 63 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 7 nap 2 hónap
Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. 

Háromszor olvasztható fel.
Ozmolalitás (szérum)* sosm 558 géles (sárga) szérum Limbach 7 nap

Paleo ételek-137 étel* Ipaleo 355 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Pankreász spec.elasztáz* pankel 532 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

28 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Pankreász spec.elasztáz* panksz 555 széklettartály
széklet fagy. 

Limbach
28 nap

Hasmenéses, híg széklet nem alkalmas a 

vizsgálatra. A mintát fagyasztani szükséges.

Pankreász szigetsejt antitest* pszat

393

géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

PAPP-A

Profilból profil 95 géles (sárga)

szérum 24 óra 24 óra 6 hónap

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                 Az 

első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 

6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 

hetes kockázatelemzésre van lehetőség. 

Parathormon (PTH) PTH 80 EDTA (lila) EDTA plazma 8 óra 48 óra 2 nap 6 hónap
Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. 3 x 

olvasztható fel.

Parvovírus B19 antitestek (IgG,IgM)* pav 445 géles (sárga) szérum Medicover 48 óra 5 nap 1 év

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 25 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni 

antitest*
peteat 425 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

Progeszteron Prog 64 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 3 hónap
Csak egyszer olvasztható fel. Erősen lipémiás 

minta zavarja.
Prokalcitonin* Prokal 92 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 48 óra 3 hónap

Prolaktin Prol 62 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 2 nap 3 hónap Csak egyszer olvasztható fel

Prosztata specifikus antigén (PSA) PSA 117 géles (sárga) szérum 3 óra 24 óra 24 óra 5 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Protein C aktivitás* protC 159 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Protein S aktivitás* protS 158 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Protrombin (INR) PT 150 citrát (kék) citrát 8 óra nem tárolható nem tárolható 1 hét

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 8 órán belüli szállítás, akkor 

a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 

3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.  Fagyasztva szállítani! 

Protrombin elleni antitest
protat

402
géles (sárga) Szérum Medicover 48 óra 14 nap

Protrombin mutáció (II. faktor mutáció)* protmu 434 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!
Pszeudo-kolinészteráz Che 29 géles (sárga) szérum 4 óra 48 óra 1 hét 6 hónap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 26 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Puffasztó ételek - 79 étel Ipuff 356 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

Renin* renin 82 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
nem tárolható nem tárolható nem tárolható 6 hónap

A mintát a vérvétel után azonnal centrifugálja 

le és a plazmát 2 db szekunder csőbe 

fagyassza le. Tilos hűtőszekrényben tárolni! A 

vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a 

spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid 

hatóanyagú gyógyszerek, ill. 

drospirenontartalmú fogamzásgátlók 

szedését. Ez idő alatt kerülni kell az 

édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A 

mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell,  a 

páciens étkezzék kiegyensúlyozottan, 

tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, 

körülbelül 2 órával felkelés után, ülő 

helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik. 

Retikulocita Reta 132 EDTA (lila) EDTA teljes vér 48 óra 48 óra nem tárolható

Reuma faktor (RF) RF 32 géles (sárga) szérum 1 nap 8 nap 8 nap 3 hónap Csak egyszer fagyasztható le.

Reverz T3* rt3 57 géles (sárga) szérum Budalabor 2 nap 7 nap 2 hónap

Réz (Cu)szérumból* Cu 24 géles (sárga)

szérum Limbach

14 nap 1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni, szekunder 

csőbe áttölteni, és fagyasztani,  fagyasztva 

szállítani!
RPR, TPHA (szifilisz szerológia)* trp 448 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 1 év

Rubeola vírus antitestek IgG* rubve 444 géles (sárga) szérum Medicover 2 nap 1 hét 1 év

Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM)* RUB 443 géles (sárga) szérum Medicover 2 nap 1 hét 1 év

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 27 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

S 100 protein* S100 108 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 3 hónap
SARS-CoV-2 IgG (1st IS) antitest covat2 500 géles (sárga) szérum 2 nap 48 óra 7 nap 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
SARS-CoV-2 IgG (Siemens Centaur) antitest 

kimutatása
covat3

501
géles (sárga) szérum 2 nap 48 óra 7 nap 1 hónap Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

SARS-CoV-2 PCR* covpcr 460 PCR mintavevő torok/orr váladék 24-48 óra

SARS-CoV-2 sejtes immunitás vizsgálat 

Euroimmun IGRA*

coigra 503 Li-heparin (Zöld) Li-heparin Vascular 12 óra

Hétfőtől csütörtökig kérhető!                      Tilos 

hűteni és centrifugálni!                         Ha 

megoldható 37 fokon tárolandó!

SARS-CoV2 NCP IgG ELISA 

(szemikvantitatív)*
Kivezetésre került!

SARS-CoV2 Neutralizáló antitest kimutatás 

(ELISA)*

Kivezetésre került!

SCC* scc 538 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
48 óra 7 nap 90 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

SFLT1-PLGF arány* sflt 533 géles (sárga) szérum Limbach 8 óra 7 nap

SHBG SHBG 66 géles (sárga) szérum 8 óra 48 óra 7 nap 2 hónap
Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zav arja.       2 

X olvasztható fel.

Spermium AAT* speat 407 géles (sárga) szérum Limbach 24 óra 48 óra 14 nap 1 hónap

STD 2-es panel* std2 474 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

STD 2-es panel (Treponema pallidum, HSV 

1/2)

STD 3-as panel* std3 475 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

STD 3-as panel

        (Trichomonas vaginalis, Gardnerella 

vaginalis, Atopobium vaginae )

STD 4-es panel* std4 476 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

STD 4-es panel (Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, 

Neisseria gonorrhoeae)*

STD 5-ös panel* std5 477 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

(Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

genitalium, Ureaplasma urealyticum, Neisseria 

gonorrhoea, Trichomonas vaginalis)

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 28 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Szabad Béta HCG Profilból Profil 95 géles (sárga) szérum

24 óra 24 óra 6 hónap

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                 Az 

első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 

6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 

hetes kockázatelemzésre van lehetőség. 

Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron
Profilból Profil 98 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 2 hónap Összetétel: totál tesztoszteron, SHBG, albumin

Szabad ösztriol Profilból Profil 96 géles (sárga) szérum

24 óra 24 óra 6 hónap

Magzati kockázat vizsgálatok kérőlapjának 

pontos kitöltése kötelező!                                  A 

második trimeszteri szűrés a terhesség 14- 21. 

hetéig végezhető el.

szabad protein s antigén fprotS 165 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

szabad PSA (fPSA) FPSA 118 géles (sárga) szérum 3 óra 1 nap 1 nap 5 hónap Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Szabad T3 (fT3) FT3 52 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 2 hónap 3 x felovasztható és visszafagyasztható

Szabad T4 (fT4) FT4 51 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 2 hónap Csak egyszer olvasztható fel.

Széklet vér (immuno) Szvér1 180 széklettartály széklet 18 nap 3 hónap 1 év
Széklettartályban, borsónyi mennyiség 

küldendő

Széklet vér 2 (immuno) Szvér2 181 széklettartály széklet 18 nap 3 hónap 1 év
Széklettartályban, borsónyi mennyiség 

küldendő

Széklet vér 3 (immuno) Szvér3 182 széklettartály széklet 18 nap 3 hónap 1 év
Széklettartályban, borsónyi mennyiség 

küldendő

Szelén* sze 573 géles (sárga) szérum Limbach 28 nap

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 29 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Szerotonin* szerot 547 EDTA (lila)
EDTA plazma fagy. 

Limbach
90 nap

Mintavétel után 30 perccel centrifugálni, 2 db 

szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. 

Fagyasztva szállítani!                                         A 

következő hatóanyagokat tartalmazó 

gyógyszerek szedését 3 nappal a vérvétel előtt 

fel kell függeszteni: klórpromazin, mefenezin-

karbamát, metokarbamol, paracetamol és 

acetilszalacilsav.         Kerülni kell a következő 

ételeket:  ananász,  padlizsán, avokádó, banán, 

ribizli, dinnye, szilva, egres, paradicsom, dió, 

szilva

Szérum Amiloid A (SAA)* saa 534 géles (sárga) szérum Limbach

Szérum elektroforézis (ELFO)* FehELFO 417 géles (sárga)  szérum Medicover 48 óra 1 hét
nem 

fagyasztható

Szérum ozmolalitás*

ozmol

539

géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
1 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Szol. transzferrin receptor* szoltr 530 géles (sárga)
szérum fagy. 

Limbach
48 óra 7 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Szöveti polipeptid antigén (TPA)* TPA 109 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

6 hónap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Szövet specifikus autoantitestek 

szeat 388 géles (sárga)  szérum Medicover 48 óra 14 nap

Összetétel: mitokondrium, simaizom, 

parietális sejt, LKM és retikulin elleni 

antitestek

Táplálékintolerancia (IgG) panel (220+)* tig221 329 géles (sárga) szérum Budalabor 2 nap 2 nap 7 nap

Táplálékintolerancia (IgG) panel (46) food46 328 géles (sárga) szérum 2 nap 2 nap 7 nap

TH1-TH2 citokin dominancia*

th1th2 423 Li-heparin (zöld)
Li-heparin 

Medicover
6 óra

Levétel előtt egyeztetés szükséges!                 
Mintaszükséglet: 2 X 10 ml                    Hétfőtől 

csütörtökig küldhető!     Szóbahőn tárolandó! 

Tilos centrifugálni!                                   Déli 12 

óráig a laborba juttatandó!
A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Tireoglobulin TRG 54 géles (sárga) szérum 8 óra 2 nap 2 nap 2 hónap Csak egyszer olvasztható fel

TNF-alfa* tnfa 412 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

365 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

Totál bilirubin Tbil 5 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 7 nap Fénytől védve tartandó! Heamolizis kerülendő

Total IgE TotIgE 320 géles (sárga) szérum 2 nap 6 hónap

Totál tesztoszteron Tesz 75 géles (sárga) szérum 8 óra  2 nap 2 nap 2 hónap
Toxoplasma gondii elleni antitestek 

(IgG,IgM)
TOXO 441 géles (sárga) szérum 48 óra 5 nap 2 hónap

Toxocara elleni antitest toxcar 452 géles (sárga) szérum Limbach 48 óra 14 nap

Toxoplasma gondii IgG avidítás toxavi 653 géles (sárga) szérum 48 óra 5 nap 2 hónap

Transzferrin Trf 34 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 1 hét 3 hónap
Treponema pallidum ellenanyag 

megerősítése (immunoblot)*
trepat 450 géles (sárga) szérum Vascular 48 óra 5 nap 2 hónap

Treponema pallidum PCR* trepcr 468
Prep-rapid 

mintavevő 

 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap Vizeletből NEM kérhető!

Trichomonas vaginalis PCR* tripcr 469
Prep-rapid 

mintavevő 

 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Trigliceridek Tg 28 géles (sárga) szérum 1 nap 48 óra 7 hét 3 hónap Erősen besárgult minták kerülendők

Triptáz* tripta 413 géles (sárga) szérum fagy. 

Limbach

14 nap

Alvadás után azonnal centrifugálni,              2 

db szekunder csőbe áttölteni,  fagyasztani. 

Másnap fagyasztva szállítani!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 31 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Trombin idő thrido 153 citrát (kék) citrát 4 óra 1 hét

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 

3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.  Fagyasztva szállítani! 

Trombocita citrátos vérből citplt 135 citrát (kék) citrát 8 óra

Trombózis mutáció panel

tropcr

492

EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap

(Tartalmazza: FV Leiden, protrombin gén, 

MTHFR 677) Páciens által aláírt kérőlap és 

beleegyező nyilatkozat küldése kötelező.

Troponin-I (hs-cTnI) cTnI 89 géles (sárga) szérum 4 óra 2 nap 2 nap 1 hónap

TSH TSH 50 géles (sárga) szérum 18 óra 48 óra 6 nap 3 hónap
Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Csak 

kéttszer fagyasztható.

TSH receptor elleni AT (TRAK) TRAK 56 géles (sárga) szérum 1-2 nap 1-2 nap 2 hónap

Ureaplasma complex PCR* urepcr 471 Prep-rapid mintavevő 
 húgycső- és 

genitális váladék
72 óra 3 hónap

Férfiak esetében küldhető vizelet minta, 

normál vizeletes pohárban (nem bórsavas), 

kivéve a HPV és Treponema pallidum PCR 

vizsgálatokat ezek csak húgycső ill. genitális 

mintából kérhetőek.

Y-kromoszóma mikrodeléció  

ykrom

487

EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap
Y-kromoszóma AZFa, AZFb és AZFc régióinak 

vizsgálata. Páciens által aláírt kérőlap és 

beleegyező nyilatkozat szükséges.

Valproinsav* valp 187 géles (sárga) szérum Limbach 1-2 nap 7 nap 1 hónap

Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG) vzigg 442 géles (sárga) szérum 48 óra 5 nap 2 hónap
Hemolízis, icterus és a lipémia vizsgálatot 

zavarja. Felolvasztás u
Vas (Fe) Fe 22 géles (sárga) szérum 7 nap 48 óra 3 hét Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja

Vegán ételek - 124 étel Ivegan 357 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltekben történt változás! 32 Kiadás dátum:2023. 01._20_v14



szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Vegetáriánus ételek - 143 étel Iveget 358 géles (sárga) szérum PrimaLab 1 nap 1 hét 1 hónap

Befolyásolhatja:immunrendszer működésére 

ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás 

szteroid tartalmú gyógyszerek és 

immunszupresszánsok, diéta.                                                      

Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, 

Nem szükséges éhgyomorra lenni, de a zsíros 

ételeket kerülni kell.                       Külön cső 

szükséges!
Vércsoport és ellenanyagszűrés (angol)* vcsang 139 Thetis-ben jelölni kell!
Vércsoport és ellenanyagszűrés (sürgős)* vcssur 138 Thetis-ben jelölni kell!

Vércsoport és ellenanyagszűrés* VCSEDT 137 EDTA 6 ml (lila) EDTA 6 ml 3 nap

Vérkép VK5 130 EDTA (lila) EDTA teljes vér 8 óra nem tárolható Aznap mérendő!

Vizelet amiláz Vami 272 vizelet vizelet 2 nap 10 nap 10 nap

Vizelet fehérje VFeh 271 vizelet vizelet 1 hónap 1 hónap nem tárolható

Vizelet fehérje (gyüjtött vizeletből) GyFeh 291 vizelet gyűjtött vizelet 2 nap 2 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet foszfát VP 277 vizelet vizelet 2 nap 2 nap

Vizelet foszfát (gyüjtött vizeletből) GyP 296 vizelet gyűjtött vizelet 2 nap 2 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 

Vizelet glükóz VG 273 vizelet vizelet nem tárolható

Analizálni, 

amint 

lehetséges

Analizálni, 

amint 

lehetséges

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Vizelet glükóz (gyüjtött vizeletből) GyG 292 vizelet gyűjtött vizelet nem tárolható

Analizálni, 

amint 

lehetséges

Analizálni, 

amint 

lehetséges

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 

Vizelet húgysav VHs 276 vizelet vizelet 4 nap nem tárolható nem tárolható

Vizelet húgysav (gyüjtött vizeletből) GyHs 295 vizelet gyűjtött vizelet 4 nap nem tárolható nem tárolható

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet kálcium VCa 275 vizelet vizelet 2 nap 4 nap 4 nap

Vizelet kálcium (gyüjtött vizeletből) GyCa 294 vizelet gyűjtött vizelet 

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet kálium VK 281 vizelet vizelet 45 nap 2 hónap 2 hónap

Vizelet kálium (gyüjtött vizeletből) GyK 301 vizelet gyűjtött vizelet 45 nap 2 hónap 2 hónap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet karbamid VKar 278 vizelet vizelet 2 nap 7 nap 7 nap

Vizelet karbamid (gyüjtött vizeletből) GyKar 298 vizelet gyűjtött vizelet 2 nap 7 nap 7 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet klorid VCl 282 vizelet vizelet 1 hét 1 hét 1 hét

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Vizelet klorid (gyüjtött vizeletből) GyCl 302 vizelet gyűjtött vizelet 1hét 1 hét 1 hét

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet kreatinin VKr 274 vizelet vizelet 7 nap 7 nap

Vizelet kreatinin (gyüjtött vizeletből) GKrp 293 vizelet gyűjtött vizelet 7 nap 7 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 

Vizelet magnézium (gyüjtött vizeletből) GyMg 298 vizelet gyűjtött vizelet 7 nap 7 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet mikroalbumin MAU 270 vizelet vizelet 1 hónap 1 hónap nem ajánlott

Vizelet mikroalbumin (gyüjtött vizeletből) GyMAU 290 vizelet gyűjtött vizelet 1 hónap 1 hónap nem ajánlott

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 
Vizelet nátrium VNa 280 vizelet vizelet 45 nap 45 nap 45 nap

Vizelet nátrium (gyüjtött vizeletből) GyNa 300 vizelet gyűjtött vizelet 45 nap 45 nap 45 nap

24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A 

gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. 

Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell 

keverni. A teljes mennyiséget pontosan 

feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba 

jutatni. 

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) wilfak 163 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

von Willebrand faktor multimer analízis wilfma 164 citrát (kék)
citrát plazma fagy. 

Limbach
4 óra

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!

Tilos 4-8° C-on 

tárolni!
1 hónap

A vérvételi csöbe a vért jelig kell venni!       Ha 

nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor 

a csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a plazma 

felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra 

lefagyasztani.(lásd Speciális alvadási 

vizsgálatok téjékoztatója)  Fagyasztva 

szállítani! 

Vörösvérsejt süllyedés Wedta 131 EDTA (lila) EDTA teljes vér 8 óra 24 óra nem tárolható Csak aznap mérhető!

Wilson-kór (ATP7B gén) – H1069Q mutáció 
wh1069 489 EDTA (lila) EDTA teljes vér 1 nap 4 nap 1 hónap

Páciens által aláírt kérőlap és beleegyező 

nyilatkozat küldése kötelező!

Zonulin (széklet)* zonu 549 széklettartály széklet fagy. Limb. 28 nap

B csoportú Streptococcus szűrő és 

rezisztencia vizsgálat
bstrep 43 Transwab hüvelyváladék 48-72 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Baktérium tenyésztés és rezisztencia 

vizsgálat (aerob+anaerob)
anaero 2  Transwab mély sebváladék, 

genny, punktátum

48-72 óra
MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Mikrobiológia

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Baktérium tenyésztés és rezisztencia 

vizsgálat (aerob+anaerob)
anaero 2

 Sterilpohár 

Fecskendő        
 punktátum 24-48 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Baktérium tenyésztés és rezisztencia 

vizsgálat (aerob+gomba)
aerob 1 Transwab            

orrváladék 

torokváladák             

fülváladék

kötőhártya-váladék     

sebváladék 

(felszíni) 

húgycsőváladék 

hüvelyváladék 

cervikálisváladék 

genny

48-72 óra
MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Baktérium tenyésztés és rezisztencia 

vizsgálat (aerob+gomba)
aerob 1

 Boricon               

Sterilpohár
  vizelet  2 óra 24 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Baktérium tenyésztés és rezisztencia 

vizsgálat (aerob+gomba)
aerob 1               Sterilpohár

köpet                  

ejakulátum 

punktátum

2 óra 24 óra
MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása 

székletből
szcali 23 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása 

székletből
szclos 22 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Féregpete kimutatás mikroszkópos 

vizsgálattal
fereg 25 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Helicobacter pylori antigén kimutatása 

székletből
szheli 41 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső)
kenert 48 Tárgylemez

hüvelyváladék          

húgycsőváladék korlátlan

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Legionella antigén kimutatása 

vizeletmintából
vlegio 46 Sterilpohár vizelet 2 óra 24 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

MRSA szűrővizsgálat (orr, torok) MRSA 42 Transwab
orrváladék, 

torokváladék 48-72 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, 

Entamoeba, Cryptosporidium)
protoz 24 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása 

székletből
szrota 21 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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szobahőn 4-8° C 4-8° C  -20°C

Preanalitikai tájékoztató

Mintaelőkészítés/tájékoztatás

Szekunder cső eltarthatóság

Teszt neve
Thetis 

azonosító
Thetis kód Mintavevő Mintatípus

Primer cső eltarthatósága   

(vér esetében centrifugálás 

után )

Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia 

nélkül
sargom 47

Mintatípustól 

függően:    

Transwab, steril 

pohár, Boricon

minta gomba 

tenyésztésre
2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Streptococcus pneumoniae kimutatása 

vizeletből
vstrep 45 sterilpohár vizelet 2 óra 24 óra

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

Széklet munkaalkalmassági vizsgálata
szmunk 40 Széklettartály széklet 2-3 nap

MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.
Széklettenyésztés bakteriológiai tenyésztése 

(Salmonella, Shigella, Yersinia, 

Campylobacter, E. coli)

szteny 20 Széklettartály széklet 2-3 nap
MIKRO sorszámtartományra rögziteni vagy 

mikrobiológiai kérőlapot tölteni.

2023.01.16_v13

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A kékkel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!
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