Badanie ImuPro można wykonać zarówno z surowicy (krew pobierana z żyły, w
laboratorium) lub z krwi włośniczkowej (z palca). Oba badania wykonywane są tą
samą metodą (immunoenzymatyczna, ELISA) przez wykwalifikowanych diagnostów
laboratoryjnych w Instytucie Mikroekologii. Różnią się jedynie metodą pobrania i
prezentacji wyniku. Pobranie z krwi włośniczkowej jest alternatywą w przypadku
niemożliwości lub utrudnionego pobrania krwi żylnej.
Pobranie z krwi żylnej
Jednostka wykonująca
badanie
Osoba wykonująca
badanie i interpretująca
wynik
Miejsce i sposób pobrania
krwi
Czas w którym materiał
musi dotrzeć do
laboratorium
Przeciwskazania do
pobrania krwi daną
metodą
Sposób prezentacji
wyniku badania

Które pakiety ImuPro
można wykonać stosując
tę metodę pobrania?

laboratorium

Pobranie z krwi
włośniczkowej
laboratorium

diagnosta laboratoryjny

diagnosta laboratoryjny

Krew pobierana z żyły w
laboratorium
48 godzin

Krew pobierana z palca
przez pacjenta
2 tygodnie

brak

Zaburzenia krzepliwości,
wiek poniżej 1 roku życia

Metoda ilościowa, wynik
prezentowany w
trzystopniowej skali z
podaniem dokładnego
stężenia przeciwciał IgG*
ImuPro Screen

Metoda półilościowa,
wynik prezentowany w
trzystopniowej skali bez
podania dokładnego
stężenia przeciwciał IgG*
ImuPro Screen

ImuPro Screen+

ImuPro Screen+

ImuPro Basic

ImuPro Basic

ImuPro Complete
*za wyjątkiem ImuPro Screen, które jest badaniem jakościowym przedstawionym w
dwustopniowej skali.
Testu ImuPro nie wykonuje się w warunkach domowych, jednak zamawiając wersję
badania z krwi włośniczkowej pacjent może samodzielnie pobrać materiał. Jak
zamówić i pobrać materiał?
1. Dodaj produkt do koszyka i złóż zamówienie
2. Na podany adres wysyłki otrzymasz pakiet do wykonania badania wraz z
instrukcją

3. Prześlij materiał do Instytutu Mikroekologii
4. Odbierz wynik

Co zawiera Pakiet do wykonania badania?
 Zestaw do pobrania krwi z palca (włośniczkowej, kapilarnej)
 Zlecenie na badanie do wypełnienia samodzielnego lub po konsultacji ze
specjalistą
 Instrukcje pobrania, z którą należy się szczegółowo zapoznać
Ważne informacje
Czas oczekiwania na wyniki wynosi do 15 dni roboczych
Od momentu pobrania krwi włośniczkowej do czasu dostarczenia do laboratorium nie
powinno upłynąć więcej niż 2 tygodnie.

