
IgE Panely alergenů (OPTIGEN) - 250 ul séra/panel

IgE Panely alergenů - 50 ul séra /1 alergen

Anestetika: lidocain, benzocain, mepivacain,  
bupivacain, prilocain, carbocain, articain, procain

IgE rozt. Směsi alergenů (inhalační)

Aktivace bazofilů (BAT)
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dodaný materiál: typ odběru (zkumavek): sérum | srážlivá krev heparin | plná krev separace séra: 

Celkové IgE WX1 Byliny CAP (ambrosie, pelyněk, jitrocel kopinatý, 
merlík bílý)

FX5 Potraviny CAP (vaječný bílek, kravské mléko, 
treska, pšenice, arašídy, soja) 

FX20 Potraviny screen EIA (vaječný bílek, kravské 
mléko, treska, pšeničná mouka, arašídy, soja, jahoda, celer) 

FX23 Maso CAP (vepřové, hovězí, kuřecí, krůtí maso)

Včela

Vosa

SX1 Koření 1 EIA (anýz, kari, kmín, česnek)

FX29 Zelenina EIA (hrách setý, rajče, mrkev, brambory, 
celer) 

SX3 Koření 3 EIA (muškátový oříšek, sladká paprika, 
černý pepř, gluten) 

FX2 Ryby a mořské plody CAP (treska, krevety, 
slávka, tuňák, losos) 

FX11 Sýry EIA (švýcarský, Čedar, plísňový sýr, Eidam)

FX3 Mouky CAP (pšeničná, ovesná, kukuřičná, 
pohanková, sezamový šrot) 

FX1 Ořechy CAP (arašídy, lískový ořech, para ořech, 
mandle, kokosový ořech) 

EX72 Peří papoušci CAP (andulka, kanár, papoušek, 
pěnkava)

EX71 Peří CAP (husa, slepice, kachna, krocan)

EX2 Zvířecí srst CAP (kočka, pes, morče, krysa, myš)

BX3 Prach dřevo EIA (buk, borovice, cedr, jedle)

BX2 Textilní vlákna přírodní EIA (bavlna, juta, ovčí 
vlna, hedvábí) 

EX3 Zvířecí epitel EIA (kůň, hovězí skot, králík, ovce)

GX1 Trávy časně kvetoucí CAP (srha laločnatá, 
kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek luční, lipnice luční)

GX3 Trávy pozdně kvetoucí CAP (tomka vonná, jílek 
vytrvalý, žito, medyněk vlnatý, bojínek luční)

TX5 Stromy časně kvetoucí CAP (bříza, olše, líska 
obecná, vrba jíva, topol)

TX6 Stromy pozdně kvetoucí CAP (javor mléč, bříza 
bělokorá, buk lesní, dub, ořešák)

MX2 Plísně CAP (Penicillium chrysogenum, Cladosporium 
herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Candida 
albicans, Setomelanomma rostrata)

HX2 Prachová směs CAP (domácí prach, D. pterony-
ssinus, D. farinae, rus domácí)

DX4 Roztoči EIA (D. pteronyssinus, D. farinae, Euro-
glyphus maynei, D. microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus 
destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus)

ECP - nutno do 2 hod. odseparovat sérum

Univerzální panel (bříza, ambrozie, bojínek, latex, sója, rýže, 
treska, pšenice, arašídy, bílek, mléko, Aspergillus, Cladosporium, 
Alternaria, pes, kočka, šváb, D. pter., D. far.)

Inhalační panel (olše, líska, bříza, pelyněk, bojínek, žito, 
jitrocel, jasan, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, 
křeček, morče, králík, kůň, kočka, pes, D. far., D. pter.)

Potravinový panel (krab, treska, mrkev, jablko, brambory, 
rajče, celer, broskev, vlašský ořech, arašídy, lískový ořech, mandle, 
sója, žito, pšenice, sezam, kasein, mléko, bílek, žloutek)

Atopy panel (D. pter., D. far., Aspergillus, Cladosporium, kůň, 
pes, kočka, bojínek, pelyněk, bříza, líska, bílek, mléko, treska, 
pšenice, sója, arašídy, mrkev, latex)

Inhalační alergeny: trávy časně kvetoucí (gx1), trávy pozdně 
kvetoucí (gx3), stromy časně kvetoucí (tx5), stromy pozdně  
kvetoucí (tx6), plevele (wx1), plísně (mx2), prachová směs (hx2), 
pes, kočka

Potravinové alergeny č.1: vaječný bílek, kravské 
mléko, pšeničná mouka, čokoláda

Potravinové alergeny č.2: jablko, pomeranč, broskev, 
hroznové víno, meloun

Potravinové alergeny č.3: rajče, celer, mák, sojové boby, 
arašídy

IgE rozt. Směsi alergenů (potravinové)
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vč. IČP a odbornosti
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datum
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čas

odběru 

datum a čas
přijetí do laboratoře

Žádanka 
o laboratorní vyšetření Alergologie

GENNET, s. r. o. 
Imunologická laboratoř

Na Poříčí 26 
110 00 Praha 1

imunologie@gennet.cz

www.gennet.cz

tel. +420 242 456 845 

- -Vyplňování: správně špatně ✓
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pampeliška 
lékařská

nArt v 3 LTP

řepka olejka
zlatobýl kanadský

pelyněk černobýl
nArt v 1 

bojínek luční
rPhl p 1, rPhl p 5b

rPhl p 2

nPhl p 4

rPhl p 6

rPhl p 7, rPhl p 12

rPhl p 11

jílek mnohokvětý

pšenice setá
srha laločnatá

nCyn d 1

žito seté

lipnice luční
medyněk vlnatý

tomka vonná
troskut prstnatý

borovice lesní

kostřava luční

Pyly trav a obilíIgE

buk lesní

rBet v 1 PR-10

rBet v 2, rBet v 4

bříza bělokorá

cypřiš

rBet v 6

javor

nCup a 1

dub 
jasan

líska obecná
lípa

IgE Pyly stromů a keřů

Potraviny rostlinnéIgE

ananas

anýz

arašídy
rAra h 1

rAra h 2

rAra h 3

rAra h 8 PR-10

rAra h 9 LTP

cibule

citron

brambor

broskev

čočka

fenykl

jablko

celer
 rApi g 1.01 PR-10

hrách
hruška

banán
bazalka

česnek

čokoláda

rPru p 1 PR-10

rPru p 3 LTP

gluten

hořčice

káva
kari (směs)

kakao

kiwi
rAct d 8 PR-10

kmín

rMal d 1 PR-10

rMal d 3 LTP

jahoda

kopr

kvasnice pekařské

květák

rCor a 1 PR-10

nCor a 9

rCor a 14

rCor a 8 LTP

ořech pistácie

ořech vlašský 
rJug r 1

rJug r 3 LTP

pepř

petržel

paprika zelená
para ořech

pomeranč

ořech kešu
 rAna o 3

mouka žitná
mrkev

ořech kokosový

ořech lískový

mouka ječná
mouka kukuřičná

mandarinka

mouka pšeničná
gliadin

meloun
meruňka

mouka ovesná
mouka pohanková

mandle

rTri a 14 LTP

rTri a 19  
Omega-5 Gliadin

sezam

rozmarýn
rýže

rajče 

sojové boby
nGly m 5 

vaječný bílek 

tuňák

nGal d2 ovalbumin

nGal d3 konalbumin

nGal d1 ovomukoid

vaječný žloutek

kreveta
rPen a 1  
Tropomyosin

losos
maso hovězí 

maso krůtí
maso kuřecí
maso skopové
maso vepřové

sýr plísňový
treska

nBos d5  
ß-laktoglobulin

nBos d8 kasein

sýr Čedar
sýr Eidam

mléko kravské
nBos d4  
α-laktalbumin

rGad c 1 

pstruh

slávka jedlá

zázvor

tymián
víno hroznové

třešně

zelí bílé

IgE Pyly plevelů a květin
ambrozie 
peřenolistá

nAmb a 1

drnavec lékařský

ambrozie 
trojklanná

Potraviny živočišnéIgE

špenát

rGly m 4 PR-10

nGly m 6 

vrba bílá
trnovník akát

RoztočiIgE

Acarus siro

D. farinae 
D. pteronyssinus 

nDer p 1

rDer p 10 
Tropomyosin

rDer p 2

Zvířecí alergenyIgE
andulka vlnkovaná 
peří

hovězí srst
husa peří

andulka vlnkovaná 
trus
holub peří

kachna peří

kanár peří

rFel d 1

rFel d 4

kůň srst
rEqu c 1

krysa/potkan epitel

křeček epitel

kočka srst

myš epitel

nFel d 2 serum  
albumin

ovce

koza

králík epitel

kuře/slepice peří
morče epitel

papoušek peří 

pes srst
nCan f 3 serum 
albumin

rCan f 1

rCan f 5

vepř sérum

PlísněIgE

Alternaria alternata

Candida albicans
Cladosporium 
herbarum

Aspergillus 
fumigatus
Aspergillus niger

Mucor racemosus

Penicillium notatum

isokyanát TDI 
latex

isokyanát MDI 

ethylenoxid

ftalanhydrid
guma tragant

guarová mouka

kys. benzoová
kys. sorbová

formaldehyd 
chloramin T 
isokyanát HDI 

bavlna 
zpracovaná

ovčí vlna 
zpracovaná

hedvábí

juta

len
prach po 
mlácení obilí

Profesní alergeny,  
chemikálieIgE

čmelák - jed
komár

ovád 

včela - jed
sršeň - jed

rApi m 1  
Phospholipase A2

vosa - jed
rVes v 1  
Phospholipase A1

rVes v 5

mravenec

Hmyzí alergenyIgE

articain 

lidocain

procain

Léky

bupivacain
carbocain

benzocain

cefalosporin 

cefalotin

doxycyklin

erytromycin

amoxycillin 

ampicillin 

ibuprofen

mepivacain
paracetamol

penicilin G 

sulfomatexazol

penicilin V
prilocain

tetracyclin

trimethoprim (TMP)

kyselina askorbová

inzulín (lidský) 
kys. acetylsalic. 

IgE Různé
alfa-Gal
MUXF3 CCD, 
bromelain
seminální tekutina

IgE

libeček
majoránka

mák setý švestka

jitrocel kopinatý
rPla l 1

merlík bílý

rPar j 2 LPT

ořešák královský
olše 

topol


