
Виявлення (світлова/люмінесцентна мікроскопія + посів) міцеліальних та 
дріжджоподібних грибів (до 200 видів) з нігтів, шкіри та волосся, з видачею 
попереднього результату мікроскопії (без визначення чутливості до антимікотиків).

Для дослідження 1094 строк доставки в лабораторію протягом 1-7 діб при температурі 18-220С.
 

БІОМАТЕРІАЛ НЕ ЗБЕРІГАТИ В ХОЛОДИЛЬНИКУ ТА НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!
 

Упаковка: біоматеріал помістити між 2 предметними скельцями, промаркувати, після чого загорнути в щільний 
папір, помістити в одноразовий поліетиленовий зіп-пакет та додати направлення.

1094

2   0

Визначення чутливості міцеліальних грибів (1 культура) виділених з нігтів, шкіри та 
волосся до антимікотиків  для перорального та зовнішнього застосування (після 
1094). Антимікотикограма.
NB! Дане дослідження замовляється і сплачується після позитивного росту грибів у дослідженні 1094

1066

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



1. Відправити на відділення Нової пошти № 4, м. Київ. Отримувач: ТОВ «Інститут    
 мікробіологічних досліджень».
2. Зателефонувати до Call-центру (067) 828 29 59 і вказати номер ТТН відправлення. 
3. Відправлення біоматеріалу здійснюється за рахунок пацієнта.

нігті / волосся / шкіра Не використовувати дезінфікуючі засоби.

волосся Не мити волосся із використанням шампуню.За 3 дні

шкіра Не проводити будь-які гігієнічні процедури у місці 
ураження.В день 

дослідження

нігті / волосся / шкіра Припинити прийом всіх протигрибкових препаратів 
(таблеток, ін’єкцій, мазей, кремів, лаків).

За 14 днів

нігті Зняти покриття з нігтів. Відбір біоматеріалу з 
пофарбованих нігтів не проводиться!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
 

Відбір біоматеріалу може бути виконаний лише Вашим лікарем або в наших відділеннях медичного сервісу (адреси 
нижче). Біоматеріал відбирається на предметне скельце. Еппендорфи, чашки Петрі, стаканчики - не приймаємо.

За 7 днів

нігті / волосся / шкіра Не використовувати дезінфікуючі засоби.

За 3 дні

шкіра
Не проводити будь-які гігієнічні процедури у місці 
ураження.В день 

дослідження

нігті / волосся / шкіра Допускається прийом пероральних антимікотиків, якщо 
пацієнт їх приймав до дослідження.

нігті / волосся / шкіра Припинити використання місцевих антимікотиків (мазей, 
кремів, лаків).

волося Не мити волосся із використанням шампуню.

За 3 дні

нігті Зняти покриття з нігтів. Відбір біоматеріалу з 
пофарбованих нігтів не проводиться!За 7 днів

ПРИЙОМ ЗРАЗКІВ З ІНШИХ МІСТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО МІКОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

До початку лікуваня:

Контроль лікування:

ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СЕРВІСУ (ВМС) М.КИЇВ

ПРИЙОМ БІОМАТЕРІАЛУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЗА 30 ХВ ДО ЗАКРИТТЯ ВІДДІЛЕНЬ МЕДИЧНОГО СЕРВІСУ


