
БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНЮЙТЕ БЛАНК ТІЛЬКИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ

ПІБ

Телефон

Е-mail

Дата народження

Діагноз

ПІБ лікаря  

Телефон

Е-mail лікаря

ЛПЗ

Спеціальність лікаря

+  3  8  0

+  3  8  0

Час відбору зразка (год:хв) :
//

(044) 498 89 79
(067) 828 29 59
imdlab.com.ua

НАПРАВЛЕННЯ
НА ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дата відбору  зразка // 20

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

 

         День менструального циклу

1307 Мікроскопія виділень із сечостатевих органів чоловіків

 

 

         або дата останньої менструації

1310 Цитоморфологічне дослідження (гінекологічний матеріал)/ПАП-тест

         або дата останньої менструації

         День менструального циклу

1308 Мікроскопія виділень із простати

1302 Мікроскопія виділень із сечостатевих органів жінок

Термін вагітності (тижн.)

Менопауза (тривалість)

Аменорея Так Ні

Лактація

Кольпоскопія (результат)

Матеріал отримано (необхідне підкреслити): із піхви, із поверхні шийки матки,
із цервікального каналу, із порожнини матки.

Цитологічне дослідження (біоптати, пунктати, зішкряби тощо)
Матеріал (мазок, мазок-відбиток біоптату, пунктат молочної залози, пунктат 
щитоподібної залози, пунктат кісти тощо)

1311

Кольпоцитограма
День менструального циклу  

або дата останньої менструації

1154

Дослідження еякуляту (спермограма)1173

Так Ні



ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО ДОСЛІДЖЕННЬ:

За 3 доби до відбору біоматеріалу:   
- не проводити мануальний огляд у гінеколога, інтравагінальне УЗД, кольпоскопію;   
- утриматися від статевих контактів;   
- припинити введення будь-яких вагінальних форм препаратів: розчинів, свічок, таблеток,       
  тампонів, мазей, кремів.  
   
За 3 години до відбору біоматеріалу:   
- утриматися від сечовипускання.   

Безпосередньо перед відбором біоматеріалу:   
- попередити реєстратора/медсестру про застосування будь-яких лікарських засобів чи
  порушення вищевказаних правил. 
 
Додаткові:   
- не відбирати матеріал під час менструації (рекомендовано - через 3-5 діб після закінчення). 

ст.м. Житомирська
просп. Перемоги, 
119-121, корпус 5

ст. м. Оболонь
просп.Оболонський,14

Дарницька площа
просп. Соборності, 8/2

1302, 1307, 1308, 1310, 1311, 1154

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ: 1173

За 10 діб до забору еякуляту не вживати алкоголь.

За 7 діб до забору еякуляту:
- утриматися від відвідування лазні/сауни; 
- уникати сидінь з підігрівом.

За 2-6 діб утримуватися від статевих контактів та сім'явиверження.

За 3 доби виключити фізіотерапевтичні процедури і рентгенологічне дослідження.

За 24 години до забору еякуляту:
- виключити важкі фізичні навантаження;
- конфліктні ситуації;
- вночі напередодні дослідження рекомендується забезпечити повноцінний відпочинок.

Безпосередньо перед відбором матеріалу: 
- попередити реєстратора/медсестру про застосування будь-яких лікарських засобів чи
  порушення вищевказаних правил.

Додаткові: 
- після лікування простудних захворювань повинно пройти не менше 7-10 діб до здачі сперми;
- після масажу простати дослідження можна проводити не раніше ніж через 3-4 доби;
- після лікування захворювань урогенітальної системи повинно пройти не менше 2 тижнів
  до здачі аналізу еякуляту.

ДЕ ЗДАТИ АНАЛІЗИ:

Графік роботи: Пн-Пт: 07:30 - 16:00, Сб: 08:00 - 13:00, Нд: вихідний

(044) 498 89 79
(067) 828 29 59

imdlab.com.ua

КОНТАКТИ:
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