Медико-диагностична лаборатория ЦибаЛаб ЕООД

Уважаеми Дами и Господа,
За безпроблемното и точно провеждане на изследванията е необходимо
Вашето съдействие, затова Ви молим да спазвате следните указания:

София 1379,
ул."Гюешево" 83 (Бизнес Център Сердика), тел. 920 00 11, 0889 437 403,
www.cibalab.com, e-mail: office@cibalab.com

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ

Изследване

ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР
Данни:

Пикочна киселина
Бикарбонат

Материал
взет/приет за
изследване

Задължителен срок за пробовземане
Специфични изисквания към пациента
преди вземане на биологичния материал

Венозна кръв.

Сутрин, (до 10:00ч.),
На гладно.

ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА
Име:

Пол:

Диагноза:

Общо количество събрана 24 часова урина
(попълва се от пациента при донасяне на урината в
лабораторията)

Калий
Калций
Хлориди
Фосфор

Изследване в 24 часова урина

Изследване в кръв

ИЗСЛЕДВАНЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ

□ Калций
□ Пикочна киселина
□ Оксалат
□ pH
□ Цитрат
□ Цистин
□P
□ Ca
□ Креатинин

2.70 лв.
2.70 лв.
29.00 лв.
1.90 лв.
29.00 лв.
29.00 лв.
2.70 лв.

□ Калций
□P
□ Пикочна киселина
□ Бикарбонати
□ Хлориди
□ Паратхормон
□ Калий

Пробовземане

Паратхормон (PTH)

2.50 лв.
2.50 лв.
2.70 лв.
7.90 лв.
3.90 лв.
27.30 лв.
3.90 лв.

2.70 лв.

4.70 лв.

Венозна кръв

ЦЕНА

2.70 лв.

□ Химически анализ на бъбречни камъни

Венозна кръв.

мл.

Моля, отбележете желаното изследване:

ЦЕНА

Сутрин, (до 10:00ч.),
На гладно, без прием на медикаменти
непосредствено преди пробовземането.

Възраст:

25.70 лв.

Лабораторни
показатели в диуреза
- Калций, Пикочна
киселина, Фосфор,
Калий, Креатинин,
Оксалат, Цитрат,
Цистин

Урина, 24
часова.
Количество 50100 мл
Контеинер за
урина или
химически чист
съд.

Да се дава информация на персонала за
провеждана субституираща терапия.
Препоръчително е изследването да се
извършва минимум 10 дни след последния
прием на препарати, които ги съдържат
или по указания на лекуващия лекар.
Преди обяд (до 11:00ч.)
Без прием на кафе и кофеин съдържащи
вещества и никакви медикаменти
непосредствено преди пробовземането.
Събира се 24 часова урина в добре измит
съд. Първата сутрешна урина се
изхвърля. Всяка следваща порция се
събира в същия съд до следващата
сутрин в същия час. Размесва се добре и
се измерва точното количество в
милилитри. Около 50-100 ml се донасят
в лабораторията до 1 час след като
приключи събирането, като
задължително се отбелязва общото
количество в милилитри.

