Неінвазивні тести FibroLiv & AktiLiv
є доступною альтернативою
пункційної біопсії печінки, які
дозволяють визначити активність
запального процесу і ступінь фіброзу
при ураженнях печінки різної етіології

 FibroLiv – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57961. Дата реєстрації: 5 січня 2015 р.
 AktiLiv – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 57962. Дата реєстрації: 5 січня 2015 р.

FibroLiv визначає фіброзні
зміни в печінці відповідно до
шкали METAVIR

AktiLiv визначає дистрофічні і запальні
зміни в печінці відповідно до шкал:
METAVIR

F0 - Фіброз відсутній
F1 - Портальний фіброз без
утворення септ
F2 - Портальний фіброз з
окремим септами
F3 - Численні портоцентральні
септи без цирозу
F4 - Цироз

А0 – відсутність
активності
А1 – слабка активність
А2 – помірна активність
А3 – висока активність

Knodell та співавт.
0 – відсутність активності
1-3 – мінімальна активність
4-8 – слабка активність
9-12 – помірна активність
13-18 – висока активність

Використання простих і доступних лабораторних показників суттєво
знижує вартість дослідження по відношенню до зарубіжних аналогів
FibroLiv













Термін хвороби
Загальний білок
Альбумін
ГГТ
Креатинін
Калій
Протромбіновий індекс
Еритроцити
Гемоглобін
Лейкоцити
Лімфоцити
Паличкоядерні
нейтрофіли
 Сегментоядерні
нейтрофіли
 Моноцити
 Еозінофіли
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FibroLiv & AktiLiv
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Дістрофічні і запальні
зміни лежать в основі
порушень функції
печінки і розвитку
фіброзу

Показання до застосування
 Хронічні гепатити С і В.
 Хронічні ураження печінки невстановленої
етіології.
 Гепатити вікликані вірусами герпетичної
групи (CMV, EB, HSV).
 Моніторинг стану печінки при лікуванні
гепатотоксичними препаратами.
 Хронічні захворювання з ураженням різних
органів і систем.
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Протипоказання до застосування
 Підпечінковий холестаз
 Хронічна або гостра ниркова
недостатність
 Прийом непрямих антикоагулянтів
 Зміни формули крові які не пов’язані з
ураженням печінки
 Гемоліз

МедЛаб (ТОВ «Медична лабораторія»)
Тел.: +38 (044) 248-87-78, +38 (096) 848-87-78, +38 (073) 284-87-78, www.medlabtest.ua

Лабораторія Др. Рёдгера, MDI.
Адреса: м.Київ, вул. Старонаводницька 13, офіс 48. Тел.: +38 (044) 569-28-28, www.medlab.kiev.ua
Центр Лабораторних Досліджень (ЦЛД)
Адреса: м.Київ, вул.Васильківська 45, корпус 2, офіс 410. Тел.: +38(044) 455-9178, www.cld.in.ua

