
 

 

 

ПАНЕЛІ Fadia та Polycheck 

 

 Найменування аналізу Строк виконання Ціна 
990 Панель ''Поліноз - молекулярна діагностика'' 

(головний алерген дерев (rBet v1), мінорний алерген 
дерев (rBet v2, rBet v4), головний алерген трав (rPhl 
p1, RPhl p5b) , мінорний алерген трав (rPhl p7, RPhl 
p12), головний алерген амброзії (nAmb a1), головний 
алерген полину (nArt v1),  головний алерген пилку 
полину (nArt v 3 LTP)Панель ''Поліноз - молекулярна 
діагностика'' (головний алерген дерев (rBet v1), 
мінорний алерген дерев (rBet v2, rBet v4), головний 
алерген трав (rPhl p1, RPhl p5b) , мінорний алерген 
трав (rPhl p7, RPhl p12), головний алерген амброзії 
(nAmb a1), головний алерген полину (nArt v1),  
головний алерген пилку полину (nArt v 3 LTP) 

14 днів 3296 грн. 

992 Панель ''Цілорічний риніт - підготовка до СлАСІТ''  
(кліщ домашнього пилу, мінорний алерген кліщів 
домашнього пилу, суміш плісняви, стафілококовий 
ентеротоксин, кіт або собака, суміш продуктів (білок 
яйця, молоко, риба, пшениця, арахіс, соя)Панель 
''Цілорічний риніт - підготовка до СлАСІТ''  
(кліщ домашнього пилу, мінорний алерген кліщів 
домашнього пилу, суміш плісняви, стафілококовий 
ентеротоксин, кіт або собака, суміш продуктів (білок 
яйця, молоко, риба, пшениця, арахіс, соя) 
 

14 днів 2830 грн. 

995 Панель ''Універсальна'' (кліщ домашнього пилу, 
суміш плісняви, стафілококовий ентеротоксин, кіт або 
собака, суміш продуктів, мікст алергенів цитрусових, 
головний алерген дерев (rBet v1), головний алерген 
трав (rPhl p1, rPhl p5b), мінорний алерген трав (rPhl 
p7, rPhl p12), амброзія, полин)Панель ''Універсальна'' 
(кліщ домашнього пилу, суміш плісняви, 
стафілококовий ентеротоксин, кіт або собака, суміш 
продуктів, мікст алергенів цитрусових, головний 
алерген дерев (rBet v1), головний алерген трав (rPhl 
p1, rPhl p5b), мінорний алерген трав (rPhl p7, rPhl 
p12), амброзія, полин) 

14 днів 5078 грн. 

996 Панель ''Діагностика алергії у дітей шкільного віку''  
(кліщ домашнього пилу, суміш плісняви, 
стафілококовий ентеротоксин, кіт або собака, 
головний алерген дерев, головний алерген трав, 
полин, казеїн молока, овомукоїд яйця)Панель 
''Діагностика алергії у дітей шкільного віку''  
 

14 днів 4040 грн. 

    
    
 
 

 
 

  



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

(кліщ домашнього пилу, суміш плісняви, 
стафілококовий ентеротоксин, кіт або собака, 
головний алерген дерев, головний алерген трав, 
полин, казеїн молока, овомукоїд яйця) 
 

  

997 Панель '''Діагностика алергії у дітей дошкільного віку''  
(казеїн молока, овомукоїд яйця, соя, козине молоко, 
мікст алергенів м'яса, мікст алергенів фруктів, 
стафілококовий ентеротоксин)Панель '''Діагностика 
алергії у дітей дошкільного віку''  
(казеїн молока, овомукоїд яйця, соя, козине молоко, 
мікст алергенів м'яса, мікст алергенів фруктів, 
стафілококовий ентеротоксин) 
 

14 днів 3065 грн. 

1300 Панель ''Харчова'' (молоко некип'ячене, білок яйця, 
соя, риба, пшениця, арахіс)Панель ''Харчова'' (молоко 
некип'ячене, білок яйця, соя, риба, пшениця, арахіс) 

14 днів 2450 грн. 

980 Панель ''Пліснява'' (Candida albicans, Penicillium 
notatum, Cladosporium herbarum (Hormodendrum), 
Aspergilus fumigatus, Alternaria alternata)Панель 
''Пліснява'' (Candida albicans, Penicillium notatum, 
Cladosporium herbarum (Hormodendrum), Aspergilus 
fumigatus, Alternaria alternata) 

14 днів 2270 грн. 

1302 Панель ''Стафілококові ентеротоксини'' 
(Staphylococcal enterotoxin A IgE,  Staphylococcal 
enterotoxin B IgE, Staphylococcal enterotoxin C IgE, 
Staphylococcal enterotoxin TSST IgE)Панель 
''Стафілококові ентеротоксини'' (Staphylococcal 
enterotoxin A IgE,  Staphylococcal enterotoxin B IgE, 
Staphylococcal enterotoxin C IgE, Staphylococcal 
enterotoxin TSST IgE) 

14 днів 1820 грн. 

969 Панель ''Хронічна крапивниця'' (фадіатоп, суміш 
продуктів, аскарида (IgE), анізакіда (IgE), ехінокок 
(IgE), суміш плісняви (IgE), стафілококовий 
ентеротоксин)Панель ''Хронічна крапивниця'' 
(фадіатоп, суміш продуктів, аскарида (IgE), анізакіда 
(IgE), ехінокок (IgE), суміш плісняви (IgE), 
стафілококовий ентеротоксин) 

14 днів 3375 грн. 

1301 Панель ''Молоко'' (молоко некип'ячене, альфа-
лактальбумін, бета-лактаглобулін, казеїн, козине 
молоко)Панель ''Молоко'' (молоко некип'ячене, 
альфа-лактальбумін, бета-лактаглобулін, казеїн, 
козине молоко) 

14 днів 2313 грн. 

998 Панель ''Медикаментозна алергія - антибіотики''  
(ампіцилін, амоксицилін, цефаклор)Панель 
''Медикаментозна алергія - антибіотики''  
(ампіцилін, амоксицилін, цефаклор) 
 

14 днів 1350 грн. 

    

    



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1326 Панель ''Целіакія'' IgG (IgG до деамідованого 
гліадину, IgG до трансглутамінази, внутрішній фактор, 
фактор Кастла), PolycheckПанель ''Целіакія'' IgG (IgG  
до деамідованого гліадину, IgG до трансглутамінази, 
внутрішній фактор, фактор Кастла), Polycheck 

5 днів 700 грн. 

1329 Панель ''Целіакія'' IgA (IgA до деамідованого 
гліадину, IgA до трансглутамінази), PolycheckПанель 
''Целіакія'' IgA (IgA до деамідованого гліадину, IgA до 
трансглутамінази), Polycheck 

5 днів 700 грн. 

1330 Панель ''Атопія'', IgE (30 алергенів), PolycheckПанель 
''Атопія'', IgE (30 алергенів), Polycheck 

5 днів 1480 грн. 

 


