KILPNÄÄRMEPAKETT

Vaata lisa ja telli:

24/7

MINU.SYNLAB.EE

KILPNÄÄRMEPAKETT
3 vereanalüüsi, mis aitavad hinnata
Sinu kilpnäärme tööd.

PAKETI TULEMUSED AITAVAD
VASTATA KÜSIMUSTELE:

• Kas minu kilpnäärme talitlus on normaalne?
• Kas minu käte värisemine, pidev väsimus,
kõhukinnisus, juuste väljalangemine, sagedane
higistamine ja/või põhjendamatu kehakaalu
kõikumine võib olla tingitud kilpnäärme
haigusest?
• Kas minu probleemid rasestumisega või
raseduse katkemine võib olla seotud kilpnäärme
talitlusega?

TULEMUSED SAAD 3 TÖÖPÄEVA JOOKSUL.

MIDA TESTIME?
• TSH EHK KILPNÄÄRET STIMULEERIV
HORMOON EHK TÜREORTOPIIN reguleerib
kilpnäärme hormoonide sünteesi ja vabanemist
ning võimaldab hinnata kilpnäärme ala- ja
ületalitluse esinemist.
• FT4 EHK VABA TÜROKSIIN on peamine
kilpnäärme hormoon, mis võimaldab hinnata
kilpnäärme ala- ja ületalitluse esinemist.
• TPO IgG EHK TÜREOIDPEROKSÜDAASI
VASTASED IgG ANTIKEHAD on inimese
organismis antikehad, mille kõrgenenud hulk veres
suurendab kilpnäärme talitlushäire tekke riski.

KUIDAS TELLIDA?
1. Vali sobiv teenus
MINU.SYNLAB.EE.
2. Telli ja maksa portaalis.
3. Anna proov Sulle sobivas
verevõtupunktis, verevõtuks aega
broneerima ei pea.

KUIDAS VALMISTUDA
VEREPROOVIKS?
1. Anna vereproov hommikul,
soovitatavalt kella 8.00–12.00 vahel.
2. 10–14 tundi enne vere andmist ära söö ega joo,
vajadusel võid juua ühe klaasi puhast vett.

KUIDAS SAAD VASTUSED?

1. Leiad need oma kontolt portaalis
MINU.SYNLAB.EE, kust saad edaspidi jälgida
ka oma tellimuste ajalugu.
2. Portaali tellimuste vastused liiguvad
Digilugu.ee keskkonda, kus need on nähtavad
ka Sinu perearstile.

LABORIARSTI KONSULTATSIOON

1. Kui soovid nõu, millist paketti või üksikanalüüse
teha või vajad abi saadud tulemuste selgitamisel,
siis broneeri aeg meditsiinilabori SYNLABi laboriarsti
konsultatsioonile.
2. Arsti konsultatsiooni (kas laboris või telefoni teel)
saad osta sarnaselt teiste laboriteenustega portaalist
MINU.SYNLAB.EE või verevõtupunktidest.
Laborianalüüsid annavad ülevaate organismi
hetkeseisundist ja normaalsed tulemused ei garanteeri
kõikide terviseprobleemide puudumist.

Analüüse teostab meditsiinilabor SYNLAB Eesti
• Kuulub Euroopa suurimasse laboriketti
• Mahult Eesti suurim meditsiinilabor
• Üle 7 miljoni analüüsi aastas
• Tuhandeid analüüse erinevatest laborivaldkondadest
• 19 laborit ja verevõtupunkti üle Eesti
• Üle 300 töötaja
Klienditugi (E–R 8.00–18.00)
või klienditugi@synlab.ee
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