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Efter beslut om att göra operation måste man fastställa i vad mån är Du
beredd till ett motsvarande ingrepp. Det är nödvändigt för detta
ändamål att genomgå en undersökning och att lämna prov, deras
resultat är giltig inom 14 dagar från ett datum av provlämning.
Vi rekommenderar för patienter i Sankt Petersburg att genomgå en
komplexundersökning på laboratorium Helix (telefon: + 7 (812) 30912-21) eller i kliniken Medinef:s laboratorium (telefon: + 7 (812) 60303-03). Ibland för precision av medicinska omständigheter föreslås en
tikläggsundersökning eller laboratorietester.
Om Du vill vända dig till ett annat laboratorium, övertyga Dig att
undersökningsresultat ska komma till oss senast på onsdag i veckan
som föregår en vecka av Din operation.
Prov och undersökningsresultat ska skickas efter ett fullständigt
beredskap med ett enhetligt paket. De enstaka provresultaten ska inte
betraktas av oss.

4. kliniskt urinprov med urinmikroskopi
5. biokemiskt blodprov:
- totalprotein
- GPT
- kreatinin
- GOT
- urea
- socker (glukos)
- bilirubin
6. Koagulationbild:
- protrombin
- trombintid
- fibrinogen
- QUINR
- aPTT
- D-dimer
7. Undersökning för:
- hepatit B
- HIV
- hepatis C
- syfilis
8. Fluoroskopi inom sista 12 månader
9. EKG (med tolkning)
10. Terapeutens rådgivningen med läkarutlåtande om frånvaro av
kontraindikationer till operationens genomförande.

Varianter av överlämning på provresultat till Skönhetsinstitutet SPIKA
- Hämta original av undersökningsresultat till kliniken
- Skanna resultaten och skicka per e-post:
obsled@edmed.ru
Även om undersökningsresultaten inte tillåter Dig att genomföra en
operation ska Du bli informerad om det per telefon för att diskutera
ytterligare handlingar. Beroende på Ditt hälsotillstånd ska operationen
äga rum, bli uppskjuten eller inställad.
Provtagning före en plastikkirurgisk operation i lokalanestesi:
1. kliniskt blodprov (fullständigt + trombocyter)
2. blod-koagulationstid och blödningstid
3. fastställande av blodgrupp samt rhesusfaktor

Proven före operationen i lokalanestesi:
1. kliniskt blodprov (fullständigt + trombocyter)
2. blodkoagulering och blödningstid
3. kliniskt urinprov med urinmikroskopi
4. socker (glukos)
5. fluoroskopi inom sista 12 månader
6. EKG (patienter över 40 år)
7. terapeutens rådgivningen med läkarutlåtande om frånvaro av
kontraindikationer till operationens genomförande
8. Undersökning för:
- hepatit B
- HIV
- hepatis C
- syfilis

