Südame tervise
paketid
Südamepakett
Südamepakett Pluss
Kolesteroolipakett

Vaata lisa ja telli: minu.synlab.ee

Südamepakett
10 vereanalüüsi, mille tulemused
aitavad hinnata paljuski elustiilist
sõltuvate südame-veresoonkonnahaiguste
riskitaset ning seda, kas Sul võib
olla geneetiline soodumus südameveresoonkonnahaigustele.

Südamepaketi
tulemused aitavad
Sul vastata küsimustele:
∙ Kas Sul esineb südameveresoonkonnahaigusi soodustavaid
(varjatud) terviseprobleeme – kõrget
kolesteroolitaset, lipiidide või süsivesikute
ainevahetushäiret või kroonilist põletikku?
∙ Kas Sul võib esineda geneetiline soodumus
südame-veresoonkonna haigustele?
∙ Kui suur on Sinu veresoonte lupjumise ehk
ateroskleroosi risk?
∙ Kas peaksid tegema oma elustiilis
muudatusi, et vähendada oma südameveresoonkonna haigustesse haigestumise
riski?
∙ Kas Sinu analüüside tulemused võivad
näidata soodumust kõrgvererõhutõve
arenguks või olla juba kõrgenenud vererõhu
põhjuseks?
∙ Kas Sinu südame-veresoonkonna haiguste
riskitegurite (vere lipiide/kolesterooli,
veresuhkru, kusihappe) tasemete
normaliseerimiseks kasutatavad meetodid
või ravi on olnud efektiivne?
∙ Kas Sinu organismis võib esineda
kehvveresust, riski podagra ja
suhkruhaiguse tekkeks?
Tulemused saabuvad 7 tööpäeva jooksul.
Nende paremaks mõistmiseks loe analüüside
kohta minu.synlab.ee või telli tasuline
laboriarsti konsultatsioon.

Mida
testime?

1 Hemogramm annab ülevaate
vere hapniku transpordivõimest,
võimalikust kehvveresusest,
infektsioonidest ning veritsushäiretest

2 Glükohemoglobiin (HbA1c) näitab
glükoosi keskmist taset proovivõtule
eelneva 6-8 nädala jooksul ja aitab
selgitada suhkruhaiguse tekke riski
3 CRP (kõrgtundlik)
võimaldab tuvastada
põletikke
4 Kolesterool on oluline ühend rakkude
ehituseks, D-vitamiini, sapphapete ja
suguhormoonide tootmiseks, kõrgenenud
tase veres on südame-veresoonkonna
haiguste riskitegur
5 LDL-kolesterool (LDL) ehk nn halva
kolesterooli kõrge tase veres põhjustab
veresoontes aterosklerootilisi muutusi
ehk lupjumist ja suurendab südameveresoonkonna haiguste riski
6 HDL-kolesterool (HDL) ehk
nn hea kolesterooli piisav sisaldus
veres vähendab südameveresoonkonna haiguste riski
Mitte-HDL kolesterool - arvutuslik
näitaja, mille kõrgenenud tase tõstab
südame- ja veresoonkonna haiguste
tekke riski sarnaselt LDL-kolesteroolile ja
seda ka juhtudel, kus viimase
tase on normi piirides

7 Triglütseriidid peegeldavad lipiidide
ainevahetust ja nende kõrgenenud tase
veres suurendab südame-veresoonkonna
haiguste riski
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8 Lipoproteiin a kõrgenenud taset veres
peetakse varajase ateroskleroosi põhjuseks
ja südame-veresoonkonna haiguste
riskiteguriks
9 Apolipoproteiin B
aitab hinnata südameveresoonkonna haiguste
tekke riski
10 Kusihappe kõrge
tase on riskifaktor neerukahjustuse,
liigese- ja südamehaiguste tekkeks
Soovi korral saad paketile lisada analüüse ka ühekaupa.

Südamepakett
Pluss

13 vereanalüüsi, mis on soovitatavad inimesele,
kelle kolesteroolinäitajad on korrast ära ning vajab
täiendavaid analüüse oma südame-veresoonkonna
haiguste individuaalse riski hindamiseks.
Samuti on pakett soovivatav neile, kelle peres on
esinenud noores eas tekkinud südamehaiguseid
või hüperkolesteroleemiat ning kellel on eelnevalt
mõõdetud normist kõrgemaid vere lipiidide väärtusi.

Südamepakett Pluss
tulemused aitavad
vastata küsimustele:
∙ Kas Sul esineb südame-veresoonkonnahaiguseid
soodustavaid (varjatud) terviseprobleeme –
kõrget kolesteroolitaset, lipiidide või süsivesikute
ainevahetushäiret ja kroonilist põletikku?
∙ Milline on Sinu individuaalne risk haigestuda
südame-veresoonkonnahaigustesse (sealhulgas
südame rütmihäiretesse ja kõrgvererõhutõvesse)?
∙ Kas sul võib olla pärilik eelsoodumus südameveresoonkonnahaigustele?
∙ Kui suur on Sinu veresoonte lupjumise ehk
ateroskleroosi risk?
∙ Kas peaksid tegema oma elustiilis muudatusi, et
vähendada südame-veresoonkonnahaigustesse
haigestumise riski?
∙ Kas Sul on risk südamelihase infarktile või
südame rütmihäiretele?
∙ Kas Sul on kõrgenenud risk haigestuda
suhkruhaigusesse, mis on südameveresoonkonnahaiguste üks riskitegureid?
∙ Kas Sinu südame-veresoonkonnahaiguste
riskitegurite (vere lipiide/kolesterooli, veresuhkru,
kusihappe) tasemete normaliseerimiseks
kasutatavad meetodid või ravi on olnud
efektiivne?
Tulemused saabuvad 7 tööpäeva jooksul.
Nende paremaks mõistmiseks loe analüüside
kohta lisainfot minu.synlab.ee. Paketi tulemuste
tõlgendamine vajab laboriarsti konsultatsiooni.

Mida
testime?

1 Hemogramm annab ülevaate
vere hapniku transpordivõimest,
võimalikust kehvveresusest,
infektsioonidest ning veritsushäiretest

2 Glükohemoglobiin (HbA1c) näitab
glükoosi keskmist taset proovivõtule
eelneva 6-8 nädala jooksul ja aitab
selgitada suhkruhaiguse tekke riski
3 CRP (kõrgtundlik)
võimaldab tuvastada
põletikke
4 Kolesterool on oluline ühend rakkude
ehituseks, D-vitamiini, sapphapete ja
suguhormoonide tootmiseks, kõrgenenud
tase veres on südame-veresoonkonna
haiguste riskitegur
5 LDL-kolesterool (LDL) ehk nn halva
kolesterooli kõrge tase veres põhjustab
veresoontes aterosklerootilisi muutusi
ehk lupjumist ja suurendab südameveresoonkonna haiguste riski
6 HDL-kolesterool (HDL) ehk
nn hea kolesterooli piisav sisaldus
veres vähendab südameveresoonkonna haiguste riski
Mitte-HDL kolesterool - arvutuslik
näitaja, mille kõrgenenud tase tõstab
südame- ja veresoonkonna haiguste
tekke riski sarnaselt LDL-kolesteroolile
ja seda ka juhtudel, kus viimase tase
on normi piirides

7 Triglütseriidid peegeldavad lipiidide
ainevahetust ja nende kõrgenenud tase
veres suurendab südame-veresoonkonna
haiguste riski
8 Lipoproteiin a kõrgenenud taset veres
peetakse varajase ateroskleroosi põhjuseks
ja südame-veresoonkonna haiguste
riskiteguriks
9 Apolipoproteiin B
aitab hinnata südameveresoonkonna haiguste
tekke riski
10 Homotsüsteiin
kahjustab veresooni
ja soodustab
ateroskleroosi teket
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11 Kusihappe kõrge
tase on riskifaktor neerukahjustuse,
liigese- ja südamehaiguste tekkeks
12 Oksüdeeritud LDL-kolesterooli
kõrgenenud tulemus põhjustab südame
sisepinda katva endoteeli põletikku ning
kahjustust, soodustades nõnda trombi teket
13 Koensüüm Q10 osaleb rakkudes
energia tootmises, selle puudus mõjutab
südamelihaste talitlust ning võib põhjustada
rütmihäireid ja kõrgvererõhutõbe
Soovi korral saad paketile lisada analüüse ka ühekaupa.

Kolesteroolipakett

4 olulist vereanalüüsi, mis annavad
ülevaate Sinu kolesteroolide tasemest
ning südame-veresoonkonnahaiguste
peamisest riskist.

Kolesteroolipaketi
tulemused aitavad
vastata küsimustele:
∙ Milline on Sinu kolesteroolitasemest tulenev risk
haigestuda südame-veresoonkonnahaigustesse?
∙ Milline on ühe olulisema südameveresoonkonnahaiguste riskiteguri - LDL- ehk
“halva” kolesterooli tase Sinu veres, mille
pikaajaline kõrge väärtus võib viia südameinfarkti
ja insuldini.
∙ Kas peaksid tegema oma elustiilis muudatusi,
et vähendada oma südame-veresoonkonna
haigustesse haigestumise riski?
∙ Kas Sinu kolesteroolitaseme normaliseerimiseks
kasutatavad meetodid või ravi on olnud
efektiivne?
∙ Kas peaksid tegema täiendavad uuringuid oma
südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumise
riski hindamiseks?

Tulemused saabuvad järgmiseks tööpäevaks.
Nende paremaks mõistmiseks loe analüüside kohta
lisainfot minu.synlab.ee või telli tasuline laboriarsti
konsultatsioon.

Mida
testime?

1 Kolesterool on oluline ühend
rakkude ehituseks, D-vitamiini, sapphapete
ja suguhormoonide tootmiseks,
kõrgenenud tase veres on südameveresoonkonna haiguste riskitegur

3 HDL-kolesterool (HDL) ehk
nn hea kolesterooli piisav sisaldus
veres vähendab südameveresoonkonna haiguste riski
Mitte-HDL kolesterool - arvutuslik
näitaja, mille kõrgenenud tase tõstab
südame- ja veresoonkonna haiguste
tekke riski sarnaselt LDL-kolesteroolile ja
seda ka juhtudel, kus viimase
tase on normi piirides
4 Triglütseriidid peegeldavad lipiidide
ainevahetust ja nende kõrgenenud
tase veres suurendab südameveresoonkonna haiguste riski
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2 LDL-kolesterool (LDL) ehk nn halva
kolesterooli kõrge tase veres põhjustab
veresoontes aterosklerootilisi muutusi
ehk lupjumist ja suurendab südameveresoonkonna haiguste riski

Kuidas tellida?
∙ Vali sobiv teenus minu.synlab.ee.
∙ Telli ja maksa veebis.
∙ Anna proov Sulle sobivas proovivõtupunktis,
verevõtuks aega broneerima ei pea.

Kuidas valmistuda vereprooviks?
Anna vereproov hommikul,			
soovitatavalt kella 8–12 vahel.
10-14 tundi enne vere andmist ära söö ega joo,
vajadusel võid juua ühe klaasi puhast vett.

Kuidas saad tulemused?
∙ Tulemused leiad oma kontolt minu.synlab.ee, kust
saad edaspidi jälgida ka oma tellimuste ajalugu.
∙ Tulemused liiguvad digilugu.ee keskkonda, kus
need on nähtavad ka Sinu perearstile.

Laboriarsti konsultatsioon
∙ Kui soovid nõu, millist paketti või üksikanalüüse
teha või vajad abi saadud tulemuste selgitamisel,
siis broneeri aeg laboriarsti konsultatsioonile.
∙ Arsti konsultatsiooni (telefoni teel) saad osta
minu.synlab.ee või proovivõtupunktis kohapeal.
Laborianalüüsid annavad ülevaate organismi
hetkeseisundist ja normi piires tulemused ei
garanteeri kõikide terviseprobleemide puudumist.

Klienditugi
17123 (E-R 8-18)
või klienditugi@synlab.ee

Analüüse teeb meditsiinilabor
SYNLAB Eesti
∙ Eesti suurim labor
∙ Ligi 8 miljonit analüüsi aastas
∙ Tuhandeid erinevaid analüüse
∙ 17 laborit ja proovivõtupunkti üle Eesti
∙ Ligi 400 töötaja
∙ Kuulub Euroopa suurimasse laboriketti
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