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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. decembra 2014 vstúpi do platnosti nový cenník vyšetrení, 

ktorý v celkovom pohľade znižuje priemernú cenu vyšetrenia. Až na niekoľko výnimiek sú tak nové ceny 

vyšetrení nižšie než doposiaľ. Cenník v podobe žiadaniek doplnených o ceny vyšetrení, ako aj sumárnej brožúry 

s vyšetreniami v abecednom poradí nájdete v prílohe a je, samozrejme, dostupný aj na našom webe 

www.alphamedical.sk. 

 

Od 1. decembra 2014 zároveň rozširujeme paletu vyšetrení v oblasti biochémie, imunológie a mikrobiológie. 

Na biochemickej žiadanke pribudlo stanovenie hladín liečiv – gentamycín, vankomycín – a rozšírilo sa 

stanovenie špecifických postvakcinačných protilátok – anti diftériový toxoid IgG a anti Haemophilus influenzae 

typ b IgG. Paletu autoprotilátok sme rozšírili o skríning anti beta-2-glykoproteínu 1. Vyšetrenie bunkovej 

imunity sme rozšírili o regulačné T-lymfocyty. V oblasti mikrobiológie sme rozšírili paletu vyšetrení 

urogenitálneho traktu o kultiváciu na Streptococcus agalactiae. 

 

V rámci rozšírenia ponuky špeciálnych vyšetrení pre samoplatcov a pracovné zdravotné služby ponúkame 

novú paletu vyšetrení v spolupráci so spoločnosťou Vita-Test. Novozavedené vyšetrenia pomôžu identifikovať 

problémy, ktoré sú spojené so vznikom a rozvojom ochorení myokardu, mozgovej porážky, rakoviny, diabetu 

mellitus, poškodenia zraku či Alzheimerovej choroby, a to ešte v období, keď nie sú viditeľné žiadne príznaky 

týchto ochorení. Ide napríklad o vyšetrenia: lipoproteín asociovanej fosfolipázy A2 (Lp-PLA2), adiponektín, 

leptín, profil mastných kyselín v krvi, výpočet pomeru nasýtených a nenasýtených mastných kyselín, pomeru 

omega-6 a omega-3 mastných kyselín, koeficientu AA/EPA a omega-3 indexu, dihydrotestosterón, koenzým 

Q10, glutatión či vybrané esenciálne biogénne prvky (Cu, Se, Zn) vyšetrované metódou atómovej absorpčnej 

spektrometrie. Lekárom PZS dávame do pozornosti možnosti vyšetrenia toxických stopových prvkov – hliník, 

olovo, ortuť a kadmium z krvi aj moču. Cenník v podobe žiadanky s doplnenými cenami nájdete v prílohe. 

V prípade záujmu o využitie týchto diagnostických vyšetrení, kontaktujte, prosím, Vášho obchodného 

reprezentanta alebo volajte call centrum 0850 150 000. Všetky informácie sú publikované aj na našej webovej 

stránke www.alphamedical.sk, prípadne v našom časopise inVitro december/2014. 

 

Veríme, že tieto novinky prinesú ďalšie možnosti ako skvalitniť diagnostiku a zároveň ju urobiť cenovo 

prístupnejšou aj v prípadoch, keď indikačné obmedzenia neumožňujú vyšetrenie preplatiť zdravotnou 

poisťovňou a pacient si ho na Vaše odporúčanie môže dať vyšetriť na priamu úhradu. 

 

S úctou 

 

 

 

 MUDr. Marta Dobáková Ing. Pavol Handzuš 

 medicínsky riaditeľ obchodný riaditeľ 

 
MUDr. Marta Dobáková, medicínsky riaditeľ  
tel.: 0850 150 000 , mobil: +421 905 236 649, e-mail: dobakova.marta@alphamedical.sk 

Centrálne laboratórium – STRED, J. Bellu 66, 034 95 Likavka-Ružomberok 


	INFORMAČNÝ LIST
	Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
	dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. decembra 2014 vstúpi do platnosti nový cenník vyšetrení, ktorý v celkovom pohľade znižuje priemernú cenu vyšetrenia. Až na niekoľko výnimiek sú tak nové ceny vyšetrení nižšie než doposiaľ. Cenník v podo...
	Od 1. decembra 2014 zároveň rozširujeme paletu vyšetrení v oblasti biochémie, imunológie a mikrobiológie.
	Na biochemickej žiadanke pribudlo stanovenie hladín liečiv – gentamycín, vankomycín – a rozšírilo sa stanovenie špecifických postvakcinačných protilátok – anti diftériový toxoid IgG a anti Haemophilus influenzae typ b IgG. Paletu autoprotilátok sme ro...
	Veríme, že tieto novinky prinesú ďalšie možnosti ako skvalitniť diagnostiku a zároveň ju urobiť cenovo prístupnejšou aj v prípadoch, keď indikačné obmedzenia neumožňujú vyšetrenie preplatiť zdravotnou poisťovňou a pacient si ho na Vaše odporúčanie môž...
	S úctou
	MUDr. Marta Dobáková Ing. Pavol Handzuš
	medicínsky riaditeľ obchodný riaditeľ

