PANELE POLYCHECK
ATOPOWY
f2 Mleko
f76 α-Laktoalbumina
f77 β-Laktoglobulina
f78 Kazeina
f1 Białko jaja kurzego
f75 Żółtko jaja kurzego
f3 Dorsz
f13 Orzech ziemny

OWADY
Pszczoła
Osa
rVes v5
Szerszeń
Komar
Meszka
CCD

f93 Kakao
f14 Soja

ANTYBIOTYKI
Penicylina G

f49 Jabłko
f31 Marchew
f25 Pomidor
f83 Kurczak
Mąka - mix
Cytrusy - mix
f9 Ryż

Penicylina V
Ampicylina
Amoksycyklina
Sulfoletoksazol
Cefalosporyna
Ofloksacyna
Cefaklor

g12 Żyto

Tetracyklina

g6 trawy - mix
e5 Pies
e1 Kot

Erytromycyna

m2 Cladosp. herbarum

MLEKO + gluten
f2 mleko krowie
f76 alfa-laktoglobulina
f77 beta-laktoglobulina
f78 kazeina
e204 albumina wołowa
gluten

m6 Alternaria alternata
m3 Asp. fumigatus
d1 D. pteronyssimus
d2 D. farinae
t4 Leszczyna
t3 Brzoza
w6 Bylica
CCD

PYŁKI
g6 tymotka łąkowa
g205 tymotka Phl p1
g215 tymotka Phl p5
g210 tymotka Phl p7
g212 tymotka Phl p12
t3 brzoza
t215 brzoza Bet v1
t216 brzoza Bet v2
JAJKO
f1 Białko jaja kurzego
f75 Żółtko jaja kurzego
f232 Owoalbumina
f233 Owomukoid
f323 Konalbumina
k208 Lizozym
ORZECH ZIEMNY
f13 orzech ziemny
f422 Ara h1
f423 Ara h2
f424 Ara h3
f447 Ara h6
f352 Ara h8
f427 Ara h9

WZIEWNY
t3 pyłek brzozy
t2 pyłek olszyny
t4 pyłek leszczyny
t7 pyłek dębu
g6 tymotka łąkowa
g12 pyłek żyta
w6 pyłek bylicy
w9 pyłek babki lancet.
d1 D. pteronyssinus
d2 D. farinae
e5 naskórek psa
e1 naskórek kota
e3 naskórek konia
e6 naskórek świnki morskiej
e84 naskórek chomika
e82 naskórek królika
m3 Asp.fumigatus
m2 Cladosp. herbarum
m1 Pen. notatum
m6 Alternaria alternata
ROZTOCZA
d1 D. pteronyssinus
d2 D. farinae
d202 rDer p1
d203 rDer p2
d205 rDer p10
d209 rDer p23

POKARMOWY
PEDIATRYCZNY
f17 orzech laskowy
f13 orzech ziemny
f13 orzech ziemny
f2 mleko
f256 orzech włoski
f1 białko jaja kurzego
f20 migdał
f75 żółtko jaja kurzego
f2 mleko
f35 ziemniak
f1 białko jaja kurzego
f31 marchew
f75 żółtko jaja kurzego
f03 dorsz
f78 Kazeina
f49 Jabłko
f35 ziemniak
f14 soja
f85 seler
f4 mąka pszenna
f31 marchew
t3 pyłek brzozy
f25 pomidor
g6 tymotka łąkowa
f3 dorsz
w6 pyłek bylicy
f24 krewetka
d1 D. pteronyssinus
f95 brzoskwinia
d2 D. farinae
f49 jabłko
e5 naskórek psa
f14 soja
e1 naskórek kota
f4 mąka pszenna
e3 naskórek konia
f10 sezam
m3 Asp. fumigatus
f5 mąka żytnia
m2 Cladosporium herb.

