
 
 

Allergiavizsgálatok szérumból 

Inhalatív allergiapanel 18 (állatok, penész, por):      
 

Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
  
macskaszőr/hám, lószőr, szarvasmarha bőr, kutyaszőr, 
tengerimalac hám, nyúl hám aranyhörcsög hám, patkány, egér 
dermatophagoides pteronyssinus (házipor 
atka)dermatophagoides ferinae (házipor atka)házipor, 
csótány, ecsetpenész, korompenész, 
kannapenész, élesztőgomba, konídiumos gomba 
 

19500 1-3 

Inhalatív allergiapanel 33(állatok, penész, por, 
pollenek):    
 

Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
  
macskaszőr/hám, lószőr, szarvasmarha bőr, kutyaszőr, 
tengerimalac hám, nyúl hám aranyhörcsög hám, patkány, egér 
dermatophagoides pteronyssinus (házipor 
atka)dermatophagoides ferinae (házipor atka)házipor, 
csótány, ecsetpenész, korompenész, kannapenész, 
élesztőgomba, 
 konídiumos gomba,parlagfű, fekete üröm, lándzsás útifű, 
fehér libaparéj, ballagófű, éger, nyír, mogyoró, tölgy 
fűz, illatos borjúpázsit, angol perje, réti komócsin, termesztett 
rozs, pelyhes selyempernye,  
 

30000 1-3 

Nutritív allergiapanel 9 (húsok)    Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
    
tőkehal, garnéla, kékkagyló, tonhal, lazac, disznóhús, 
marhahús, csirkehús, birkahús,  
 

12000 1-3 

Nutritív allergiapanel 32 Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
  
tőkehal, garnéla, kékkagyló, tonhal, lazac, disznóhús, 
marhahús, csirkehús, birkahús,  
földimogyoró, mogyoró, paradió, mandula, kókuszdió, búza, 
zab, kukorica, szezámmag, hajdina, tojásfehérje, tehéntej, 

26000 1-3 



tőkehal, szója, narancs,alma, banán,  
őszibarack, paradicsom, sárgarépa, burgonya, fokhagyma, 
mustár 
 

Rovar allergénspecifikus IgE Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
méh,darázs 15000 1-3 

Intolerancia vizsgálatok  

     

 Hisztamin Intolerancia DAO 19500 15 
   
   

 Táplálék intolerancia étel specifikus IgG 46 
tápanyag 

Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
zab,búza,rizs,kukorica,rozs,durum búza, 
glutén,mandula,brazil dió,kesudió,tea,dió,tehéntej,teljes 
tojás,csirke,bárány,marhahús,sertéshús, fehér hal keverék,édesvizi 
hal keverék,tonhal,rák és kagyló 
keverék,brokkoli,káposzta,sárgarépa,póréhagyma,burgonya,zeller,
uborka,paprika félék,zöldségkeverék,grapefruit, dinnye 
keverék,földi mogyoró,szójabab,kakaóbab,alma,fekete 
ribizli,olajbogyó,narancs és 
citrom,földieper,paradicsom,gyömbér,fokhagyma,gomba,élesztő 
elleni IgGk kimutatása 

36400 7-9 

 Fox intolerancia étel specifikus IgG 108 tápanyag Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredmény 
kiadás 

(munkanap) 
Árpa, cseresznye, brokkoli, mandula, gliadinglutén, szőlő 
(fehérkék), sárgarépa, kesudió, zab, kivi, zeller, kakaóbab, 
rozs, citrom, chili, mogyoró, tönköly, nektarin, uborka, 
földimogyoró, búza, narancs, torma, pisztácia, hajdina, 
ananász, póréhagyma, szezámmag, lenmag, eper, olajbogyó, 
napraforgómag, kukorica, görögdinnye, hagyma, dió, köles, 
körte, burgonya, kókusz, rizs, szilva, vöröskáposzta, gomba 
mix 1, marhahús, grapefruit, paradicsom, gomba mix 2, 
csirke, őszibarack, fehér répa, folyami rák, bárány, datolya, 
cukkini, lazac, sertés, bazsalikom, articsóka, tonhal, pulyka, 
bors (feketefehér), spárga, kagyló, tehéntej, fahéj, spenót, 
garnálarák, tojássárgája, fokhagyma, zöldbab, szardella, 
tojásfehérje, mustármag, borsó, kardhal, kecskesajt, 
szerecsendió, szójabab, pisztráng, kecsketej, oregánó, lencse, 
nyelvhal, juhtejt, petrezselyem, fehérbab, tőkehal, juhsajt, 
borsmenta, saláta, sörélesztő, joghurt, mák, madársaláta, 
sütőélesztő, padlizsán, rozmaring, alma, méz, cékla, 
kakukkfű, sárgabarack, kávé, kaliforniai paprika, vanília, 
banán, fekete tea 

58500 9-10 



 Táplálék intolerancia étel specifikus IgG 220 
tápanyag108tápl 

Vizsgálati 
ár (Ft) 

Eredményk
iadás 

(munkanap) 
alma;aloe vera;amarantusz;ajóka;ananász;ánizs;articsóka;alga 
espaguette;avokádó;babérlevél;bors;alga 
spirulina;banán;bazsalikom;brokkoli;alga 
wakame;citrom;bors(fekete/fehér);burgonya;angolna;cseresznye; 
borsmenta;cékla;parti csiga; datolya; cayenne-
bors;cikória;csuka;eper;csalán;csicseriborsó;doradó;faeper;curry;cu
kkíni;fekete sügér;fekete áfonya;édesgyökér;édesburgonya;fekete 
tőkehal;fekete ribizli;fahéj;édeskömény(levél);fésüs 
kagyló;füge;fokhagyma; fehér karóbab;foltos 
tőkehal;görögdinnye;gingek;fehérrépa;garnélarák;gránátalma;ginze
ng;fejessaláta; 
hering;grapefruit; 
gyömbér;hagyma;homár;gujava;kakukkfű;jucca;hüvelykagyló;kivi; 
kamilla;káposzta;kacsakagyló;körte;kapor;vöröskáposzta; 
kardhal;licsi;komló;kapribogyó;kaviár;lime;koriander(levél);karfiol;ké
k kagyló;málna;kömény;kelbimbó;kemény vagy 
pénzkagyló;mandarin;majoranna;kobaktök/futótök;lazac;mangó;me
nta;lencse;lepényhal;mazsola;mustármag;mángold;makréla;naranc
s; 
petrezselyem;mogyoróhagyma;naphal;nektarin;rozmaring;padlizsá
n;osztriga;olajbogyó;sáfrány;paprika;ördöghal;őszibarackszegfűsze
g;póréhagyma;pisztráng;papaja;szerecsendió;ruccola;polip;paradic
som;tárkony;sárgarépa;ponty;rebarbara;vanília;spárga;rombuszhal;
ribizli;vörös chili;spenót;sügér;sárgabarack;zsálya;széles 
bab;szardínia;sárgadinnye;szójabab;szívkagyló;szeder;torma;tarisz
nyarák;szilva;alfalactalbumin;uborka;tintahal,kalamári;szőlő;béta 
actoglobulin;vizitorma;tintahal,szépia;vörösáfonya;bivalytej;vörös 
vesebab; 
tonhal;juhtej;zeller;tőkehal;kazein;zöldbab;bárányhús;kecsketej;biv
aly;tehéntej;borjúhús;tojásfehérje;répa;fekete tea; 
csirkehús;tojássárgája;búza;zöld tea;disznóhús;búzakorpa;agar-
agar;fogolyhús;durumbúza;élesztő;dió;fürjhús;gliadin; 
gesztenye;kacsahús;fenyőmag;gríz;gomba;kecskehús;földimogyor
ó;köles;kakaóbab;lóhús;kesudió;kukorica;kávé;kókusz;marhahús; 
kuszkusz;kóladió; 
makadámdió;nyúlhús;lenmag;méz;osztriga;mandula;maláta; 
nádcukor;pulykahús;mogyoró;pohánka;napraforgómag;rőtvad(szar
vas,őzhús); 
paradió;quinoa;repcemag;pisztácia;vaddisznóhús;rizs;szentjánoske
nyér;tigrisdió/földimandula;rozsliszt;szezámmag;tönkölybúza;tápiók
a;transzglutamináz;zab elleni IgGk kimutatása 

70000 9-10 

 Kérjük vegye figyelembe, hogy olyan ételek, melyeket már régen fogyasztott,  
alacsony ételintolerancia reakciót adhatnak. Ha a szervezet nincs kitéve az adott étel 

hatásainak, 
akkor a kimutatandó antitestek termelése lecsökken, így a  

Táplálék intolerancia (46) és (220) nem feltétlenül mutat érzékenységet.  
A Táplálék intolerancia (46) és (220) eredményétől függetlenül ne egyen olyan ételt,  

melynek fogyasztásakor korábban erős allergiás reakciók léptek fel.  
A Táplálék intolerancia (46) és (220) teszteknél:  

A szteroidok és immunszupresszáns gyógyszerek, melyeket például  
autoimmun betegségeknél írnak fel, befolyásolhatják ezen tesztek eredményeit. 

Ha ilyen gyógyszereket szed, feltétlenül konzultáljon kezelő orvosával a vizsgálat előtt. 
Más gyógyszerek nem okoznak gondot. 

 
 
 
 



 

 


