
НАПРАВЛЕННЯ
на лабораторне дослідження

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

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНЮЙТЕ БЛАНК ТІЛЬКИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ
Штрих-код

зразка
Прізвище

Ім’я

По батькові

Телефон

e-mail

Дата народження

Термін вагітності (тижн.) 

Діагноз Cito!

ПІБ лікаря  

Телефон

e-mail лікаря

ЛПЗ

Спеціальність лікаря

Особливі умови підготовки пацієнта (в т.ч. прийом ліків, інструментальні методи обстеження та ін.)

Заповнюється лікарем.

Дата відбору
зразка 

День МЦ 

+  3  8  0

+  3  8  0

Час відбору зразка (год:хв) :
////

Адреси відділень медичного сервісу та графік прийому біологічного матеріалу:

  Житомирська)

  Оболонь)

 ! БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ в стерильних ємностях БЕЗ ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА має бути

 доставлений протягом 2 годин з моменту відбору

Ліцензія №602 від 17.09.2015

Головне відділення Інші відділення

ПН-ПТ ПН-ПТ

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРИЙОМ БІОЛОГІЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ

7:30 – 15:30 7:30 – 15:30

ІНШІ ВИДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

КРОВ, СЕЧА, КАЛ 7:30 – 13:00 7:30 – 11:00

ІНШИЙ БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ 7:30 – 15:30 7:30 – 15:30

ВИДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ 7:30 – 16:00

СУБОТА   СУБОТА

КРОВ, СЕЧА, КАЛ 8:00 – 12:30 8:00 – 11:00

ІНШИЙ БІОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ 8:00 – 12:30 8:00 – 12:30

ВИДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ 8:00 – 13:00

ДОКЛАДНО ПРО УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

+38 (044) 498 89 79, +38 (067) 828 29 59 або на сайті www.imdlab.com.ua

Біоматеріал

NB! Локус взяття біоматеріалу

ОБОВ'ЯЗКОВО ДІЗНАВАЙТЕСЯ У СВОГО ЛІКАРЯ АБО ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

• Головне відділення (пр. Перемоги 119-121, кор. 5;
• Відділення №2 (пр. Соборності, буд. 8/2; Дарниц  площа,)ька
• Відділення №3 (пр. Оболонський, буд. 14; М

20

М



Код Назва в направленні

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ТА ІНШИХ РІДИН НА 
СТЕРИЛЬНІСТЬ

1001 Аероби

1002 Анаероби

1003 Аероби+анаероби

1067 Аероби (триразовий відбір)

1068 Анаероби (триразовий відбір)

1095

Виявлення міцеліальних та дріжджо-
подібних грибів (до 200 видів) в 
стерильних рідинах, пунктатах, 
аспіратах

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА 
ПАТОГЕННУ МІКРОФЛОРУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБІОТИКІВ ТА АНТИМІКОТИКІВ

ID: MALDI -TOF; 
AST: MIC; від 2 
діб (попередній 
результат від 1 
доби)

МЕТОД

ID: MALDI -TOF;         
AST: DDM; від 3 діб  
(антибіотикограма)

1036*

1006**!

1008**!

1004**

1014**!

1016**

1090**

1020**

1092**

1018**

1022**

1070**

1024*

1026**

1028**

1030**
з цервікального 
каналу

1031**

1032*
з везикул, пустул, 
фурункулів + анаероби

1033***

1034**

1010**

1073           сперми: аеробні та анаеробні    

1063
біоптатів ендометрію/хоріону: аеробні 
та анаеробні мікроорганізми, 

Скринінг на приховану 

(до 4 діб)
1099

ДОДАТКОВІ ТЕСТИ (ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ БАКТЕРІЙ)

1059
Визначення чутливості виділеного 
мікроорганізму до бактеріофагів

1064
Визначення чутливості до 
антибіотиків одного мікроорганізму. 
Антибіотикограма з МІК

1193
Додаткове визначення чутливості до 
1 антибіотика (DDM)

1194
Додаткове визначення чутливості до 
3 антибіотиків (DDM)

мікроорганізми, гриби Candida spp.

гриби Candida spp.

бактеріурію у вагітних 

з рани+ анаероби  

біоптат + анаероби

мокротиня, БАЛ 1015**!

з ока 1021**

з зіву 1019**

з носа 1023**

з носа і зіву 1071**

з обох вух 1091**

з обох очей 1093**

з вуха 1017**

грудне молоко 1007**!

жовч 1005**

сеча 1009**!

з піхви 1027**

з уретри 1029**

з простати 1035**

сперма 1011**

1156
Визначення чутливості до 1 антибіотика

1157
Ідентифікація 1 культури міцеліальних
грибів

1081
Визначення чутливості анаеробних 
мікроорганізмів до антибіотиків з 

МІК (після тестів 1080, 1033) – 3 доби

1142

Визначення чутливості одного 
мікроорганізму до антибіотиків. 
Антибіотикограма – 2 доби
(від 6 до 12 діючих речовин) (DDM)

(MIC-test strip)

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕЗИСТЕТНОСТІ У 
ENTEROBACTERIACEAE  

1146

Визначення бета-лактамаз 
розширеного спектру (БЛРС, ESBL) у 
Enterobacteriaceae – 2 доби

1147

Визначення карбапенемаз у 
Enterobacteriaceae (КРС, AmpC, МБЛ, 
ОХА-48) – 2 доби

1110
Synergy-тест. Підбір індивідуальної 
комбинації антибіотиків диско-
дифузійним методом. (8-16 комбінацій)

ПІДБІР ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОМБІНАЦІЇ 
АНТИБІОТИКІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИЯВЛЕННЯ ОКРЕМИХ 
МІКРООРГАНІЗМІВ

1047
Виявлення 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. 
Антибіотикограма з МІК - 2-3 доби

1052
Виявлення Trichomonas vaginalis -
2-7 діб

1040
Виявлення патогенного стафілококу 
(S. aureus). Антибіотикограма з МІК - 
2-3 доби

1041
Виявлення патогенного стафілококу 
(S. aureus). Антибіотикограма - до 4 
діб

1044
Виявлення стрептококів групи 
В (Streptococcus agalactiae.) 
Антибіотикограма з МІК - 2-3 доби

1045
Виявлення стрептококів групи В 
(Streptococcus agalactiae.) 
Антбіотикограма - до 4 діб

2532
Виявлення Neisseria gonorrhoeae - 
до 3 діб



1056

Визначення чутливості
Candida spp. та дріжджоподібних 
грибів (1 культура) до системних 
антимікотиків з МІК (після 1043, 1094, 
1095, 1096)

1050
Виявлення Gardnerella vaginalis - 
до 3 діб

1080
Виявлення анаеробних 
мікроорганізмів - 2-10 діб

1088           Виявлення Yersinia spp.- до 21 доби

Мікробіологічне дослідження калу
ID: MALDI-TOF

1012!
На патогенну мікрофлору 
(Salmonella, Shigella) 
Антибіотикограма з МІК- 3 доби

1143

Комплексне дослідження калу 
на дисбактеріоз: ідентифікація 
мікроорганізмів (в т.ч. лактобактерії 
та біфідобактерії), грибів Candida spp. 
(без визначення чутливості до 
антибіотиків) – до 5 діб

1038

Комплексне дослідження калу на 
дисбактеріоз, включаючи 
лактобактерії та біфідобактерії, гриби 
Candida spp. Антібіотикограма та

1013!
На патогенну мікрофлору 
(Salmonella, Shigella) 
Антибіотикограма - 4 доби

1039

 антимікотикограма з МІК – до 5 діб

Комплексне дослідження калу на 
дисбактеріоз, включаючи 
лактобактерії та біфідобактерії, гриби 
Candida spp. - до 6 діб 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ВИЯВЛЕННЯ 
МІЦЕЛІАЛЬНИХ ГРИБІВ, ДРІЖДЖОПОДІБНИХ 

ГРИБІВ ТА CANDIDA SPP. ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
ЧУТЛИВОСТІ

НІГТІ, ШКІРА ТА ВОЛОССЯ

1060
Мікроскопічне дослідження  зразків 
шкіри, нігтів та волосся на виявлення 
міцелію (світлова +люмінесцентна)

1094

Виявлення міцеліальних та 
дріжджоподібних грибів (до 200 
видів) з нігтів, шкіри та волосся, 
попередній результат мікроскопії 
(світлова/люмінесцентна) на  

1066

Визначення чутливості міцеліальних 
грибів (1 культура), виділених з нігтів, 
шкіри та волосся до антимікотиків 
для перорального та зовнішнього 
застосування (після 1094).

ІНШІ МАТЕРІАЛИ (БАЛ, БІОПТАТИ, ТА ІН.)

1096

Виявлення міцеліальних та 
дріжджоподібних грибів (близько 200 
видів) з іншого біологічного матеріалу 
(БАЛ, біоптат і т.д.)

1055

Визначення чутливості міцеліальних 
грибів (1 культура), виділених з іншого 
біологічного матеріалу до системних 
антимікотиків. Антимікотикограма з 
МІК (після тестів 1095,1096)

1065

Визначення чутливості міцеліальних 
грибів (1 культура), виділених з 
іншого біологічного матеріалу до 
антимікотиків для перорального та 
зовнішнього застосування (після 
1095,1096)

CANDIDA SPP. ТА ДРІЖДЖОПОДІБНІ ГРИБИ

1043
Виявлення грибів Candida spp. та 
дріжджоподібніх грибів 

1042

Визначення чутливості грибів 
Candida spp.та дріжджоподібних 
грибів (1 культура) до антимікотиків 
для перорального та зовнішнього 
застосування (після 1043, 1094,1096)

на виявлення міцелію

ЦИТОЛОГІЧНІ/МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1302
Мікроскопія виділень із сечостатевих 
органів жінок

1307
Мікроскопія виділень із сечостатевих 
органів чоловіків

1308 Мікроскопія виділень із простати

1310

1311
Цитологічне дослідження (біоптати, 
пунктати, зішкряби тощо)

1313 Риноцитограма

1172
Фарбування зразку за Грамом (ліквор, 
БАЛ)

1154           Кольпоцитограма

N

1084
Виявлення (ніс+зів) 
Corynebacterium diphtheriae – 3 доби

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

MALDI -TOF —  масс-спектрометричний
  ідентифікацїії МО до виду  

AST —  визначення чутливості до антибіотиків

MiК/MIC —  мінімальна інгібуюча концентрація 

 

 антибіотика/антимікотика 

DDM —  диско-дифузійний метод визначення чутливості

 

 до антибіотика/антимікотика  

метод швидкої 

* Послуга включає посів на анаероби та їх ідентифікацію

** За виключенням анаеробів

*** Послуга включає посів на анаероби. У будь-якому випадку 
виявлення анаеробів визначення їх чутливості  до антибіотиків  
необхідно дозамовляти додатково.  

NB! У випадку виділення із біологічного матеріалу 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Corynebacterium 
spp. та Burkholderia cepacia визначення їх чутливості до 
антибіотиків проводиться виключно диско-дифузійним 
методом (незалежно від варіанту дослідження), оскільки він 
є більш інформативним.

1182

Виявлення міцеліальних та дріжджопо- 
дібних грибів (до 200 видів) з нігтів,  
шкіри та волосся; попередній результат;
визначення чутливості до антимікотиків
(1 культура)

логічне дослідження екзоцервіксу та 
ендоцервіксу (забарвлення

ПАП-тест методом ДУО/ Цитоморфо- 

по Папаніколау та Романовському)



БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальні
1220/21 Альбумін

1228/29 Загальний білок

1222/23 Білірубін загальний

1224/25 Білірубін прямий

1314/20
Білірубін непрямий (Білірубін 
загальний, білірубін прямий, 
розрахунок непрямого білірубіну)

1226/27 Глюкоза

1244 Глікований гемоглобін (HbA1c)

1230/31 Креатинін

1232/33 Сечова кислота

1234/35 Сечовина

1236/37 Тригліцериди

1238/39 Холестерин

1240/41
Ліпопротеїди високої щільності 
(ЛПВЩ)

Ферменти
1246/47 Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

1250/51 Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

1252/53 Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

1258/59 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

1260/61 Лужна фосфатаза (ЛФ)

1262 Ліпаза

1248 Альфа-амілаза

1264 Панкреатична амілаза
Електроліти

1268 Залізо (Fe)

1272 Калій (К)

1270 Кальцій  (Са)

1288 Кальцій іонізований (Ca++)
1276 Магній (Mg)

Згортання крові (Гемостаз)

1214/15 Коагулограма 

1204/05
Протромбіновий час (ПТЧ),
% протромбіну за Квіком,
(МНВ/INR)

1206/07 Тромбіновий час (ТЧ)

 1208/09 Фібриноген

1210/11
Активований частковий 
тромбопластиновий час (АЧТЧ)

Діагностика анемії

1297 Трансферин

1298 Феритин

1299 Фолієва кислота (вітамін В9)

1301 Ціанокобаламін (вітамін В12)

1114

Насичення трансферину залізом 
(залізо, трансферин, розрахунок 
насичення трансферину)

Ревмо та кардіомаркери 

1284/73
Антистрептолізин-О (АСЛО),
якісне визначення 

1569
Антистрептолізин-О (АСЛО), 
кількісне визначення

1285/75
Ревматоїдний фактор (РФ),
якісне визначення

1570
Ревматоїдний фактор (РФ), 
кількісне визначення

1286/77
С-реактивний білок (СРБ),
якісне визначення

1568
С-реактивний білок (СРБ),
кількісне визначення

1115
Антитіла до циклічного цитрулі-
нового пептиду (Аnti-CCP IgG)

1116 Тропонін I

1296 Гомоцистеїн

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Оцінка стану щитоподібної та паращитоподібної 
залоз

1400/01
Тиреотропін
(Тиреотропний гормон, ТТГ)

1402/03 Вільний тироксин (fT4)

1404/05 Вільний трийодтиронін (fT3)

1406/07
Антитіла до тиреопероксидази
(Anti-TPO/АТПО)

1408/09
Антитіла до тиреоглобуліну
(Anti-TG/АТТГ)

1117
Антитіла до рецепторів тирео-
тропного гормону

1496/85 Тиреоглобулін (Tg)

1542 Паратгормон (PTH (1-84)

ЗАГАЛЬНІ КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження cito! вказані через дріб

Аналіз крові

1200/01
Загальний аналіз крові (ЗАК): 22 
параметри (аналізатор)

1202/03
Розгорнутий аналіз крові (ЗАК, 
ШОЕ, лейкоцитарна формула 
(мікроскопія))

1303/18 Група крові/Резус-фактор

1306/19
Швидкість осідання еритроцитів, 
ШОЕ

Аналіз сечі

1216 /17!!
Аналіз сечі загальний: 13 
показників + мікроскопія осаду**

1218 /19 Аналіз сечі за Нечипоренком**!!

Аналіз калу
1287!! Копрограма

Алергодіагностика

1300/17 Загальний Ig E

1144
Тест на харчову непереносимість 
(NAT-тест) до 176 продуктів

Аналіз сперми
1173 Дослідження еякуляту (спермограма)N

1274 Натрій (Na)

1278 Фосфор неорганічний (P)

1291 Хлориди (Cl)

1184/85 D-димерN



Інші гормони та біомаркери

1424 Кортизол

1426
Дегідроепіандростерон-сульфат 
(DHEA-S)

1294 17-оксипрогестерон (17-ОНP)

1125 Соматотропін (Гормон росту)

1111/12 Вітамін Д (25-ОН)

МАРКЕРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

Токсоплазмоз

1470
Toxoplasma gondii, антитіла IgM 
(якісне визначення) 

1472
Toxoplasma gondii, антитіла IgG 
(кількісне визначення)

1128
Сhlamydia trachomatis, антитіла 
IgА (якісне визначення)

1609
Сhlamydia trachomatis (якісне 
визначення ДНК)

1602
Ureaplasma parvum /
Ureaplasma urealyticum
(якісне визначення ДНК)

1603
Mycoplasma hominis
(якісне визначення ДНК)

1604
Mycoplasma genitalium
(якісне визначення ДНК)

1607
Neisseria spp.
(якісне визначення ДНК)

1611
ВПЛ 16 та 18 типів
(якісне визначення ДНК)

1612
ВПЛ 6 та 11 типів
(якісне визначення ДНК)

1130

ВПЛ високого канцерогенного 
ризику: 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59
(кількісне визначення ДНК)

1131

ВПЛ високого канцерогенного 
ризику: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59 (якісне визначення ДНК 
+ генотипування)

Covid-19

1160
Коронавірус (SARS-CoV-2), 
антитіла IgG (якісне визначення)

1166
Коронавірус (SARS-CoV-2), 
антитіла IgМ (якісне визначення)

1167
Коронавірус (SARS-CoV-2), 
антитіла IgА (якісне визначення)

1174

Коронавірус (SARS-CoV-2), 
антитіла IgM (якісне визначення),
4 години

1175

Коронавірус (SARS-CoV-2), 
антитіла IgG (якісне визначення),
4 години

N

N

N

N

N

Краснуха

1476
Вірус краснухи, антитіла IgM (якісне 
визначення)

1478
Вірус краснухи, антитіла IgG 
(кількісне визначення)

Цитомегаловірусна інфекція

1464
Цитомегаловірус, антитіла IgM (якісне 
визначення)

1466
Цитомегаловірус, антитіла IgG (якісне 
визначення)

1613
Цитомегаловірус
(якісне визначення ДНК) 

Герпесвірусна інфекція

1482
Вірус простого герпесу 1 та 2 типів, 
антитіла IgM (якісне визначення) 

1486
Вірус простого герпесу 2 типу, 
антитіла ІgG (якісне визначення) 

1515
Вірус простого герпесу 1, антитіла 
IgG (якісне визначення)

1614
Вірус простого герпесу 1 та 2 типів 
(якісне визначення ДНК) 

Збудники урогенітальних інфекцій

1171
Фемофлор скрін (дослідження біоценозу
урогенітольного тракту) 

N

1126
Сhlamydia trachomatis, антитіла 
IgG (якісне визначення)

1127
Сhlamydia trachomatis, антитіла 
IgМ (якісне визначення)

1418/19 Пролактин (PRL)

1414/15
Фолікулостимулюючий  гормон 
(ФСГ, FSH)

1422/23 Естрадіол (E2)

1412/13 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, LH)

1416/17 Прогестерон (PRG)

1420 Тестостерон загальний 

1295 Тестостерон вільний 

1293
Секс-зв'язуючий глобулін
(СЗГ, SHBG)

1516
Індекс вільного тестостерону 
(Тестостерон загальний, СЗГ, розраху- 
нок індексу вільного тестостерону)

1118 Антимюллерів гормон (AMН)

Оцінка стану вуглеводного обміну

1244 Глікований гемоглобін HbA1c

1304/21 Інсулін

1305/22
Індекс HOMA (Глюкоза, інсулін, 
розрахунок індексу НОМА)

1495      С-пептид

1113 Фруктозамін (глікований альбумін)

Пренатальна діагностика

1410/11
Хоріонічний гонадотропін людини 
загальний (ХГЛ, β-HCG)

1517/14
Хоріонічний гонадотропін людини 
(ХГЛ, β-HCG) (з 4-ого тижня 
вагітності)

Оцінка стану репродуктивної системи



1488
Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG до 
нуклеарного антигену
(якісне визначення)

1623
Вірус Епштейн-Барр
(якісне визначення ДНК)

1138

Вірус Епштейна-Барр, антитіла 
IgG до раннього антигену (якісне 
визначення)

Сифіліс

1494
Trеponema Pallidum, сумарні антитіла 
(якісне визначення)

1618
Trеponema Pallidum
(якісне визначення ДНК)

Паразитози (гельмінти та найпростіші)

1289!!
Зішкріб з перианальних складок на 
виявлення яєць гостриків (діагностика 
ентеробіозу)

1522
Лямблії, сумарні антитіла до антигенів 
Lamblia intestinalis (якісне визначення)

1530!!
Лямблії, антиген Lamblia intestinalis 
в калі (якісне визначення)

1523
Аскариди, антитіла IgG до антигенів 
Ascaris lumbricoides (якісне 
визначення)

1524
Опісторхи, антитіла IgG до антигенів 
Opisthorchis felineus (якісне визна-
чення)

ПАКЕТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Пакет лікаря

Комплексна діагностика урогенітальних 
інфекцій

1759
"Діагностика урогенітальних інфекцій 
у жінок" 

1519  
"Діагностика урогенітальних інфекцій 
у чоловіків - базовий" 

1518 
"Діагностика урогенітальних інфекцій 
у чоловіків" 

1616
"Діагностика будь-яких 6-ти урогені-
тальних інфекцій"
(якісне визначення ДНК)

Комплексні пакетні пропозиції
1736 "Базовий скринінг" 
1719 "Підготовка до госпіталізації" - 2 доби
1749 "Підготовка до госпіталізації" - 1 доба
1720 "Здоров'я чоловіка"  
1721 "Здоров'я жінки" 
1750 "Жіноча гармонія 45+"
1738 "До школи та садочка" 
1716 "Здорова дитина" 
1717 "Моніторинг обміну заліза" 
1751 "Здорова няня - 1" 
1752 "Здорова няня - 2"
1753 "Перевір суглоби - 1"   
1754 "Перевір суглоби - 2" 

1525
Токсокари, антитіла IgG до антигенів 
Toxocara canis (якісне визначення) 

1526
Трихінели, антитіла IgG до антигенів 
Trichinella spiralis (якісне визначення) 

При замовленні одиничних досліджень 
(не менше чотирьох) загальна знижка 
на даний пакет становитиме 15% 

1734

           "Щорічний лабораторний Check-Up 

1744
"Щорічний лабораторний Check-Up 

1746 "Хронічна втома"
1747 "СТОП Остеопороз"   
1755 "Менопауза без ризиків" 

розгорнутий" 

базовий"

1290!! Кал на яйця гельмінтів

1529
Виявлення кліщів роду Demodex 
(збудників демодекозу) - 1 зона

ВИЗНАЧЕННЯ ОНКОМАРКЕРІВ

1430
ПСА загальний (простато-
специфічний антиген загальний)

1543
Індекс ПСА (ПСА загальний, 
розрахунок індексу вільного ПСА)

1434 СА-125 (антиген раку яєчників)

1436
СА-19-9
(антиген раку підшлункової залози)

1438
СА-15-3
(антиген раку молочної залози)

1440
РЕА
(раково-ембріональний антиген)

1442 Альфа-фетопротеїн (АФП)

1537 СА-72-4 (антиген раку шлунку)

1538 НЕ4 (ранній онкомаркер яєчників)

1539
Індекс ROMA (HE4, CA-125, розра-
хунок індексу ROMA)

1527
Ехінококи, антитіла IgG до антигенів 
Echinococcus granulosus (якісне 
визначення)

Вірусні гепатити

1135
Гепатит А (HAV), антитіла IgM до 
HAV (якісне визначення)

1136
Гепатит А (HAV), антитіла IgG до 
HAV (якісне визначення)

1447
Гепатит В (HBV), HBs-антиген (HBsAg) 
(якісне визначення)

1451
Гепатит В (HBV), сумарні антитіла до 
Hbc-антигену (якісне визначення)

1619
Гепатит В (HBV) (якісне визначення 
ДНК)

1456
Гепатит С (HCV), сумарні антитіла до 
HCV (Anti-HCV) (якісне визначення)

1620
Гепатит С (HCV)
(якісне визначення РНК) 

1137
Гепатит С (HCV)
(генотипування РНК 1a,1b,2,3a) 

Інфекційний мононуклеоз

1492
Вірус Епштейна-Барр, антитіла 
IgМ до капсидного антигену (якісне 
визначення)

1490
Вірус Епштейна-Барр, антитіла 
IgG до капсидного антигену (якісне 
визначення)

1743



Діагностика вуглеводного обміну

1731
"Контроль цукрового діабету та 
супутніх ризиків" 

1732 "Маркери цукрового діабету" 
1733 "Цукровий діабет – контроль глікемії" 
1727 "Діабет під контролем" 

Маркери інфекціїних хвороб

1705 "Маркери ТОРЧ-інфекцій" 
1706 "Маркери герпесвірусних інфекцій"

Паразитози (гельмінти та найпростіші)
1520 "Виявлення гельмінтів"  
1521 "Виявлення гельмінтів та лямблій" 

1764 "Діагностика діабету" 

1765 "Діагностика інфекційного 

1766 "Скринінг вірусних гепатитів базовий"
1767 "Скринінг вірусних гепатитів 

мононуклеозу" 

розширений" 

Де здати аналізи

Оцінка стану репродуктивної системи

1761
"Порушення роботи репродуктивної 

1141 "Оцінка оваріального резерву" 

1762 «Гормони під контролем"

системи жінок

1745 «Порушення менструального циклу"

1168
Пакетне дослідження "Коронавірус 
(SARS-CoV-2), антитіла IgG, IgМ" 

1167
Пакетне дослідження "Коронавірус 
(SARS-CoV-2), антитіла IgА, IgМ" 

N

N

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

Біохімічні пакетні пропозиції
1737 "Загальний біохімічний профіль" 
1280 "Печінковий профіль"  

1281 "Нирковий профіль" 
1282 "Ліпідний профіль"  
1283 "Ревмопроби - якісне визначення"  
1312 "Ревмопроби – кількісне визначення"  

1713
"Профілактика захворювань 
підшлункової залози"

1714
"Профілактика серцево-судинних 
захворювань"  

1723 "Анемія-1"  
1724 "Анемія-2"  

Оцінка стану щитоподібної та 
паращитоподібної залоз

1500
"Скринінг статусу щитоподібної 
залози - базовий 1" 

1757
"Скринінг статусу щитоподібної 
залози - базовий 2" 

1503
"Моніторинг після тотальної резекції 
щитоподібної залози"

1748 "Печінковий профіль 2" 

1768 "Базові метаболіти"  
1763 "Електроліти крові"  



ДОКЛАДНО ПРО УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА 

+38 (044) 498 89 79, +38 (067) 828 29 59 або на сайті www.imdlab.com.ua

Загальні правила підготовки до мікробіологічних дл оісджень

Загальні правила підготовки до дослідження 
на міцеліальні гриби з нігтів, шкіри та волосся

Загальні правила підготовки до відбору крові

Загальні правила підготовки до відбору урогенітального матеріалу

ВАЖЛИВО!

• За 24 години:
- дотримуватися звичайного режиму харчування;
- не вживати лікарські препарати (по можливості);
- зберігати фізичний та емоційний спокій.
• За 12 годин:
- утриматися від прийому їжі та напоїв;
- проведення медичних та діагностичних процедур;
- паління.
Увага! Для гормональних досліджень уточнити оптимальний день та час для здачі крові.

• За 72 години:
- утриматися від статевих контактів;
- не проводити медичні та діагностичні процедури;
- не застосувати місцеві лікарські препарати.
• За 12 годин:
- не проводити гігієнічні процедури в області статевих органів.
• За 3 години:
- утриматися від сечовипускання.

Увага! Відбирати матеріал до початку/через 6-8 тижнів після закінчення лікування.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВО ДІЗНАВАЙТЕСЯ У СВОГО ЛІКАРЯ АБО ЗА ТЕЛЕФОНАМИ

дослідження проводиться до початку лікування антимікробними чи протигрибковими препаратами або не 
раніше ніж через 7 днів після закінчення прийому препаратів.
• якщо припинити прийом протимікробних препаратів неможливо, то матеріал відбирається безпосередньо 
перед черговим прийомом лікарського засобу.
• застосування антибіотиків і антимікотиків у вигляді мазей, крапель, вагінальних або ректальних свічок, слід 
припинити за 3 доби до дослідження.
• використання інших препаратів місцевого застосування, які не містять антибіотиків, антимікотиків слід 
припинити за 12 годин до дослідження. 
• за 3 доби до дослідження не приймати ванни та не користуватись басейном.
• самостійно відібраний біологічний матеріал на мікробіологічне дослідження повинен бути доставлений не 
пізніше 2 год з моменту відбору. 

• дослідження проводиться до початку лікування протигрибковими препаратами або не раніше ніж через 14 
днів після закінчення прийому препаратів. Це стосується як препаратів місцевої дії (кремів, мазей, лаків та ін.), 
так і системних антимікотиків (таблетки).
• якщо необхідно зробити контроль під час лікування, то прийом антимікотиків системного призначення не 
припиняється, а лікування препаратами місцевої дії необхідно припинити за 2-3 дні до дослідження.
• не використовувати будь-які дезінфікуючі розчини для обробки рук.
• нігті – за 7 днів до дослідження зняти покриття.
• волосся – за 3 дні не мити голову.
• шкіра – не робити ніяких гігієнічних процедур у день взяття матеріалу.

! Для досліджень: 1006, 1007. 1008, 1009, 1014, 1015, 1012. 1013 матеріал відбирається самостійно в 
стерильний контейнер.

!! Для досліджень: 1216/17, 1218/19, 1287, 1289, 1290, 1507, 1530 матеріал відбирається самостійно в 
стерильний контейнер, його бажано доставити в лабораторію протягом 2-х годин з моменту відбору.
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