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Xét nghiệm tiền sản rất quan trọng với những ai đang mang thai và muốn có thai.
Những xét nghiệm tiền sản nhằm mục đích kiểm tra sức khỏe người mẹ có mắc bệnh lý
ảnh hưởng không tốt đến việc mang thai, phát hiện bất thường có thế xảy ra với thai
nhi. Điều này hướng tới một thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi phát triển ổn định, quá trình
sinh nở thuận lợi.
Với mong muốn đem lại sự thoải mái, thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi đem đến
dịch vụ lấy mẫu tại nhà, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm lấy mẫu.
Xét nghiệm

Ý nghĩa

Công thức máu

Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu,
hemoglobin… đánh giá tình trạng nhiễm trùng, thiếu
máu, rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu

Định nhóm máu hệ
ABO, Rh(D)

Định hệ nhóm máu ABO và Rh

HBsAg miễn dịch tự động

Chẩn đoán viêm gan B

HIV test nhanh

Xét nghiệm tìm kháng thể HIV bằng test nhanh

VDRL

Chẩn đoán bệnh Giang mai.

Anti-HCV miễn dịch tự động

Phát hiện virus viêm gan C

Anti-HBs định lượng

Kiểm tra khả năng bảo vệ cơ thể chống lại virus viêm gan B

Rubella lgM/IGG

Xét nghiệm xác định bệnh Rubella

Toxoplasma gondii IGG/IGM

Xét nghiệm xác định ký sinh trùng nội bào ở vật chủ là
mèo (nguyên nhân gây sảy thai, thai lưu)

CMV (Cytomegalovirus)
IGG/IGM

Xét nghiệm kiểm tra Cytomegalo virus.

Định lượng Glucose

Phát hiện bệnh tiểu đường

Định lượng Ure, Creatinin

Đánh giá bất thường về chức năng thận

Đo hoạt độ AST, ALT, GGT

Kiểm tra men gan
Đánh giá chức năng gan

Tổng phân tích nước tiểu
bằng máy tự động

Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số, khảo sát bất
thường về hệ tiết niệu, nhiễm trùng tiểu...

