
   

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНЮЙТЕ БЛАНК ТІЛЬКИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ

ПІБ

Телефон

Е-mail

Дата народження

Діагноз

ПІБ  

Телефон

Е-mail 

ЛПЗ

Спеціальність

+  3  8  0

+  3  8  0

Стать пацієнта:

//

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

НАПРАВЛЕННЯ
НА МІКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дата відбору  зразка // 20

ДОСЛІДЖЕННЯ:

Супутні захворювання

Вид біоматеріалу (БМ) та місце відбору

Нігті (правої/лівої руки, правої/лівої ноги, тощо)

Шкіра (голови або вказти з якої частини тіла, тощо)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛІСТА 

Дата зняття покриття з нігтів

Для дослідженнь 1094 та 1182 строк доставки в лабораторію протягом 1-7 діб при кімнатній температурі,
уникаючи попадання прямого сонячного промінн 

БІОМАТЕРІАЛ НЕ ЗБЕРІГАТИ В ХОЛОДИЛЬНИКУ ТА НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ! 
 

щільний папір, помістити в одноразовий поліетиленовий зіп-пакет та додати направлення.

1182

1094

1060

Виявлення міцеліальних та дріжджоподібних грибів (до 200 видів) з ШКІРИ, 
НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ, з видачею попереднього результату та визначенням 
чутливості до антимікотиків (1 культура)

Виявлення (світлова/люмінесцентна мікроскопія + посів) міцеліальних та 
дріжджоподібних грибів (до 200 видів) з ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ, з 
видачею попереднього результату мікроскопії (без визначення чутливості до 
антимікотиків)

Мікроскопічне дослідження (світлова/люмінесцентна мікроскопія) зразків 
ШКІРИ, НІГТІВ ТА ВОЛОССЯ на виявлення міцелію та спор

Упаковка: біоматеріал помістити між 2 предметними скельцями, промаркувати, після чого загорнути в 

Особливі умови підготовки пацієнта (в т.ч. прийом ліків). Заповнюється спеціалістом
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ст.м. Житомирська Дарницяст.м. Оболонь

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДО МІКОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

До початку лікування:

За 14 днів нігті/волосся/шкіра
Припинити прийом всіх протигрибкових препаратів
(таблеток, ін’єкцій, мазей, кремів, лаків)

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

За 3 дні волосся Не мити волосся із використанням шампуню

В день 
дослідження

шкіра Не проводити будь-які гігієнічні процедури у місці ураження

нігті/волосся/шкіра Не використовувати дезінфікуючі засоби

Контроль лікування:

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

За 3 дні нігті/волосся/шкіра
Припинити використання місцевих антимікотиків 
(мазей, кремів, лаків)

За 3 дні волосся Не мити волосся із використанням шампуню

В день 
дослідження

шкіра Не проводити будь-які гігієнічні процедури у місці ураження

нігті/волосся/шкіра Не використовувати дезінфікуючі засоби

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

ВІДДІЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СЕРВІСУ (ВМС) М.КИЇВ

Пн-Пт: 7:30 - 16:00
Сб: 8:00 - 13:00
Нд: вихідний

просп. Перемоги, 
119-121, корпус 5

просп. 
Оболонський, 14

просп. 
Соборності, 8/2

ПРИЙОМ БІОМАТЕРІАЛУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЗА 30 ХВ ДО ЗАКРИТТЯ ВМС!

ПРИЙОМ ЗРАЗКІВ З ІНШИХ МІСТ УКРАЇНИ

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

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
Відбір біоматеріалу може бути виконаний лише спеціалістом або в наших відділеннях медичного

 сервісу (адреси нижче). Біоматеріал відбирається на предметне скельце. 
Еппендорфи, чашки Петрі, стаканчики - не приймаємо.

(044) 498-89-79, (067) 828-29-59
Пн-Пт: 07:00 - 19:30; Сб,Нд: 07:30-18:00

info.imdlab@gmail.com

imdlab.com.ua

facebook.com/imdlab.com.ua
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