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Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, 

dovoľte nám, aby sme vás informovali o zavedení nového laboratórneho vyšetrenia TREC|KREC v rámci portfó-

lia genetických vyšetrení. TREC|KREC je moderný genetický test, ktorý prináša možnosť otestovať bunkovú aj 

protilátkovú imunitu u novorodencov a malých detí ešte pred očkovaním prvou živou atenuovanou vakcínou. 
Test poskytujeme v spolupráci so sesterskou spoločnosťou AeskuLab ako jediní na Slovensku. 

Význam 

Test TREC (T-receptor excision circles) a KREC (Kappa-deleting recombination excision circles) je moderné labo-
ratórne genetické vyšetrenie, ktoré zachytáva viaceré primárne imunodeficiencie bez ohľadu na konkrétnu ge-
netickú diagnózu. Vyšetruje sa zo suchej kvapky krvi alebo z venóznej krvi odobratej do skúmavky na krvný ob-
raz (EDTA). V prílohe nájdete leták s podrobnými informáciami pre lekárov a v prípade záujmu si môžete objed-
nať aj špeciálne letáky pre vašich pacientov. 

Odberový materiál 

Odberový materiál je dodávaný zdarma, a to vo forme Guthrieho karty spolu so žiadankou v transportnej 
obálke. Odberový materiál, ako aj letáky pre pacientov, si môžete objednať prostredníctvom našej webovej 
stránky www.alphamedical.sk/objednanie-odberoveho-materialu v časti LEKÁRSKA GENETIKA. 

Úhrada 

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia. Odporúčaná cena v samoplatcovskom režime je 50 eur. Pri 
platbe v ambulancii a následnej fakturácii priamo na lekára vám ako klientovi bude poskytnutá zľava 20 % 

z tejto ceny. Dovoľujeme vás si preto upozorniť na potrebu uvádzať vyšetrenie TREC|KREC v cenníku vašej am-

bulancie. Pacient môže vzorku doniesť a aj uhradiť priamo v najbližšom laboratóriu Alpha medical, v tomto prí-
pade ale zaplatí odporúčanú cenu bez zvýhodnenia pre lekára. 
 

V prípade otázok alebo záujmu o  zaradenie testu TREC|KREC do vašej lekárskej praxe nám, prosím, pošlite e-

mail na adresu treckrec@alphamedical.sk a my vás budeme kontaktovať.  Samozrejme, môžete sa obrátiť aj na 
svojho medicínskeho reprezentanta alebo na naše call centrum 0850 150 000.  
 
Veríme, že toto vyšetrenie bude pre vašu lekársku prax prínosom a poskytne jasnú odpoveď na otázku bezpeč-
nosti očkovania dieťaťa. 

 

S pozdravom  

 
 

RNDr. Ľubomír Gallik 
obchodný riaditeľ 
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