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АЛЕРГИИ
МНОГУ ПРИЧИНИ – 

ЕДНО РЕШЕНИЕ 

Најсовремени квантитативни 
алерготестови преку крв.

Дознајте ја вистинската причина 
за вашата алергија! 

Нова генерација алерготестови

Зошто тест преку крв во Авицена Лабораторија? 

1.Лесно 

2. Точно и прецизно 

3.Безбедно 

4.Погодно за секоја возраст 

5. Нема потреба од прекин на терапијата 

Тестирањето е лесно и едноставно за изведба и се прави 
со само едно земање крв (венска или капиларна). 

При тестирање преку крвта нема внесување алергени, со што 
се избегнува ризикот од појава на лажно позитивни резултати 
или анафилактичен шок.

Тестовите се прават на секоја возраст, кај мали деца и 
возрасни, без потреба од претходна подготовка и прекин на 
тековната терапија. 

За изведување на овие тестови, нема потреба од 
прекинување на тековната терапија (антихистаминска 
или друга терапија). 

     Целосно квантитативни резултати во кои точно се 
прикажува интензитетот на алергиската реакција, за секој 
алерген посебно. 

     Резултатите директно укажуваат на тоа дали се работи за 
алергија или не, и точно го идентификуваат 
предизвикувачот на алергиската реакција. 

     Единствени алерготестови на пазарот со стандардна 
крива калибрирана согласно стандардот на СЗО „2nd WHO 
IRP 75/502 for human IgE“. 



ГОТОВИ ПАНЕЛИ – СЕКОЈ ПО 
20 АЛЕРГЕНИ: ИНХАЛАТОРНИ, 
НУТРИТИВНИ, ПЕДИЈАТРИСКИ, 
КОМБИНИРАНИ ЗА НАШЕТО 
ПОДНЕБЈЕ.

ДАЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИТЕ 
СИМПТОМИ Е АЛЕРГИСКА 
РЕАКЦИЈА?

ЗОШТО ДА СЕ НАПРАВИ 
АЛЕРГОТЕСТ? 

ПЕДИЈАТРИСКИ 
алергиски панел: 

1HVEN 
(КОМБИНИРАН) 
алергиски панел, 
посебно креиран 
за нашето 
поднебје: 

3UY 
(НУТРИТИВЕН) 
алергиски панел, 
посебно креиран 
за нашето 
поднебје: 

Derm.
Pteronyssinus 
Derm.Farinae 
Бреза 
Мешани треви 
Мачка 
Куче 
Alternaria Alternata 
Млеко 
α-Lactoalbumin 
β-Lactoglobulin 
Казеин 
Белка од јајце 
Жолчка од јајце 
Говедски серум 
албумин 
Соини зрна 
Моркови 
Компири 
Пченично брашно 
Лешници 
Кикирики 

Мачка 
Коњ 
Крава 
Куче 
Гуска (пердуви) 
Патка (пердуви) 
Домашна 
прашина 
Златица (коров) 
Бршлен 
Ран полен 
од дрва 
Доцен полен 
од дрва 
Багрем 
Овес (зоб) 
Пченица 
Латекс 
Сончоглед 
Убод од пчела 
Убод од оса 
Бубашваба 
Мравја киселина 

Јајце Млеко/млеко во 
прав/казеин 
Пченично/овесно
/оризово/соино 
брашно 
Овесно брашно 
Пченкарно 
брашно 
Какaо 
Глутен 
Домат 
Лимон 
Портокал 
Јагоди 
Кикирики 
Соја протеин 
Ореви/лешници
/бадеми 
Говедско месо 
Свинско месо 
Пилешко месо 
Морски рак 
(краба) 
Мали ракчиња 
(shrimp) 
Туна/лосос/ 
бакалар/школки
/мали ракчиња 

КОМБИНИРАН 
алергиски панел:

Derm.
Ptеronyssinus 
Derm.Farinae 
Евла 
Бреза 
Леска 
Мешани треви 
'Рж (полен) 
Пелин 
Тегавец 
Мачка 
Куче 
Коњ 
Alternaria 
Alternata 
Белка од јајце 
Млеко 
Кикирики 
Лешници 
Моркови 
Пченично 
брашно 
Соини зрна 

ИНХАЛАТОРЕН 
алергиски панел:

Derm.
Pteronyssinus 
Derm.Farinae 
Евла 
Бреза 
Леска 
Даб Мешани треви 
'Рж (полен) 
Пелин 
Тегавец (полен) 
Мачка 
Куче 
Коњ 
Морско прасе 
Хрчак 
Зајак 
Penicillium 
notatum 
Cladosporium 
herbarum 
Aspergillus 
fumigatus 
Alternaria 
alternata 

НУТРИТИВЕН 
алергиски панел:

Лешници 
Кикирики 
Ореви 
Бадеми 
Млеко 
Белка од јајце 
Жолчка од јајце 
Казеин 
Компири 
Целер 
Моркови 
Домати 
Бакалар (риба)
Морски рак (краба)
Портокали 
Јаболка 
Пченично брашно 
'Ржано брашно 
Семки од сусам 
Соини зрна

Кога се работи за алергија, идентификацијата на 
причинителот е клучна за понатамошниот 
третман на пациентот. 

1. Да се потврди/исклучи алергија.

2. Да се избегне непотребен или неефикасен 
третман со лекови.  

3. Чувствителноста кон алергените се менува во 
текот на животот. 

Инфекција или алергија? Со тестирање преку крвта, ќе се 
открие причината за симптомите и ќе се избегне 
непотребно внесување на лекови во организмот. 

Многумина се сомневаат дека нивните симптоми 
укажуваат на одредена алергија. Со тест преку крвта ќе 
ги потврдите или ќе ги отфрлите сите ваши сомнежи.

Тестирање за алергии еднаш во текот на животот 
не е доволно. Понекогаш симптомите исчезнуваат, 
понекогаш се влошуваат.  Со редовно тестирање се 
подобрува здравјето и квалитетот на вашиот живот. 


