
3. PRENOS REZULTATOV

Takoj, ko bo interpretacija rezultatov vaših krvnih testov pripravljena, vas bomo 
obvestili po e-pošti.

V primeru težav nas pokličite na 0592 51111 ali nam pišite na
support.si@geneplanet.com.

2. VNESITE PODATKE

Vnesite podatke o laboratorijskem testiranju in omogočite prenos rezultatov vaših 
krvnih testov iz laboratorija v spletno platformo GenePlanet. Do interpretacije boste 
lahko dostopali po vnosu vseh treh podatkov (šifra, laboratorijska številka, datum 
sprejema).

Šifro najdete 
na dokumentu, 
ki ste ga prejeli 
v laboratoriju. 
Z njo lahko 
odprete svoj 
laboratorijski 
izvid.

Laboratorijsko 
številko in datum 
sprejema najdete na 
laboratorijskem izvidu, 
ki ste ga prejeli po 
elektronski pošti. 
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PRIHODNOST 
LABORATORIJSKIH

IZVIDOV

Brezplačna 
interpretacija 

rezultatov vaših 
krvnih testov

Ponujamo interpretacijo 92 krvnih markerjev*, združenih v naslednje panele:

Krvna slika – 21 markerjev

Lipidi – 5 markerjev

Hormoni – 8 markerjev

Železo – 7 markerjev

* Če v spletni platformi GenePlanet nekaterih krvnih markerjev z vašega laboratorijskega izvida ne vidite, to pomeni, da 

zanje interpretacija trenutno še ni na voljo.

Jetra – 10 markerjev 

Ščitnica – 7 markerjev

Elektroliti – 10 markerjev

Vitamini – 11 markerjev

Vnetni markerji – 3 markerji

Sladkor – 5 markerjev 

Trebušna slinavka – 2 markerja

Ledvice – 4 markerji

Laboratorijski izvid 
ne sme biti starejši od 90 dni.



Preglejte
razlago rezultatov

Raziščite personalizirana 
priporočila

Spremljajte
svoj napredek

Brezplačna GenePlanet platforma

Razumljiva razlaga krvnih markerjev

Personalizirana priporočila za 
izboljšanje/ohranjanje rezultata

Spremljanje napredka

Standardne laboratorijske 
izvide vizualiziramo ter 
podpremo z razumljivo 
razlago in jasnimi priporočili 
za izboljšanje vašega zdravja.

Krvni test je odlično orodje za spremljanje zdravja – a le, če razumete, kaj vam 
sporoča.  Prejmite rezultate na brezplačni platformi ali v mobilni aplikaciji 
GenePlanet. Poleg razumljive razlage posameznih markerjev in rezultatov so vam 
na voljo tudi personalizirana priporočila za izboljšanje.

1. REGISTRACIJA IN PRIJAVA

Obiščite spletno stran geneplanet.com/adrialab-synlab ali skenirajte QR-kodo in 
ustvarite svoj uporabniški račun. Če račun že imate, se vanj samo prijavite.

Kako do brezplačne interpretacije rezultatov 
vaših krvnih testov?

Uporabniški račun ustvarite na 
 geneplanet.com/adrialab-synlab

Skenirajte QR kodo 
in ustvarite uporabniški račun

ALI


