
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNÁL 
AJÁNLHATÓ SZŰRŐVIZSGÁLATOK

 VIZSGÁLAT ÁR (FT) LELET-KIADÁS

ANTI-HBS VIZSGÁLAT KÓDSZÁMA: 9939



Célja lehet: a HBV oltás eredményeként kialakuló ellenanyagszint ellenőrzése, hogy  
megfelelő-e a védettség szempontjából. Ha nem megfelelő az érték, akkor HBV oltást  
meg kell ismételni (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet által hivatkozott Módszertani levél  
a 2009. évi védőoltásokról szerint”)

4 000 Ft 8 nap

ANTI-HCV SZŰRŐVIZSGÁLATOK KÓDSZÁMA: 9936


Ha HCV elleni antitesteket mutat ki a mérés, akkor az meglévő vagy lezajlott hepatitis C 
vírusfertőzést jelez, de nem tesz különbséget akut, krónikus vagy lezajlott fertőzés között.

5 000 Ft 5 nap

HIV SZŰRŐVIZSGÁLATOK KÓDSZÁMA: 9940



HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén A HIV, human immundeficientia vírus, az a vírus, amely  
az AIDS-et (szerzett immunhiányos szindróma) okozza, amely elpusztítja az immunrendszert,  
és a szervezet így legyengülve támadhatóvá válik fertőzésekkel szemben. Ez a teszt a vérben 
lévő HIV elleni antitesteket mutatja ki. (A szervezet antitesteket termel a HIV ellen, és ezek  
kimutathatók a vérben körülbelül 2-4 héttel a vírussal történt expozíciót követően.)

6 500 Ft 7 nap

KORONAVÍRUS TESZT

 SARS-CoV-2 IgG antitest vizsgálat (vénás vérből) 7 000 Ft 3 nap

PÁCIENS ADATAI: ORVOS ADATAI:
Név: Név:

Születési dátum: Rendelő címe:

TAJ-szám:

Lakcím: Orvos pecsétszáma:

Telefonszám: Telefonszám:

E-mail: E-mail:

  A laboratórium nem dolgozza fel a mintát, ha a kérőlap nem megfelelően kitöltött, vagy a minta nem azonosítható. 

A MEGERENDELT VIZSGÁLATOKHOZ 2 500 FT-OS MINTAVÉTELI ÉS MINTAKEZELÉSI DÍJAT SZÁMÍTUNK FEL.

VÉRVÉTEL NYITVATARTÁS:

hétfőtől péntekig: 6–18 h 
szombaton: 9–13 h

telefon: +36 (1) 266-3144 / 6-os menüpont 
e-mail: labor@radiodental.hu

Az árjegyzék 2021.04.01-től módosításig érvényes. Vizsgálati áraink bruttó árak. Az egészségügyi szolgáltatás tárgyi adómentes.
A leletkiadási határidő a minták átvételétől érvényes! A napok munkanapokban értendőek!

Az árváltozás jogát fenntartjuk! Mindenkor a http://vervetel.radiodental.hu/araink/ oldalon található árak az érvényesek!

1011 Budapest, Fő u. 56 – 58. • 1082 Budapest, Baross u. 1.



Soron kívüli fogadás online előjegyzés esetén.

Értesítjük kedves betegeinket, hogy centrumunk számos egészségpénztárral áll szerződésben.

Tájékoztatjuk kedves pácienseinket, hogy az elkészült laborvizsgálatok eredményét elektronikusan  
továbbítjuk. Az elkészített, de el nem vitt leleteket későbbi átvételkor személyazonosságot igazoló 

dokumentum felmutatásával áll módunkban átadni.

FOGÁSZATI RÖNTGEN-, 
3D CBCT- ÉS VÉRVÉTELI 

CENTRUM

VÉRVÉTEL NYITVATARTÁS:

hétfőtől péntekig: 6–18  • szombaton: 9–13 
telefon: +36 (1) 266-3144 / 6-os menüpont

e-mail: labor@radiodental.hu

1011 Budapest, 
Fő u. 56- 58.
(a Batthyány tértől 1 percre)

1082 Budapest, 
Baross u. 1. 

(a Kálvin tér és a parkolóház között) 
bejárat az utcáról.

Tájékoztatjuk, hogy a Baross utcai  
röntgencentrumunkba érkező páciensek  

díjmentesen parkolhatnak az OMV benzinkút  
feletti parkolóházban.


