Žádanka na vyšetření

Klientské číslo/Čárový kód

Genetika kůň

Steubenstrasse 4 - Bad Kissingen DE-97688
Tel.: +420 730 105 024 Fax: +49 971 68546
email: czech@laboklin.com

Laboratorní hodiny: po-pá: 8:00h - 17:00h, so: 9:00h - 13:00h
Adresa kliniky:

Adresa majitele:

(prosíme razítko se jménem a adresou )

(Prosím pište hůlkovým písmem. Při fakturaci na majitele zvířete je
požadována kompletní adresa a podpis majitele. Podpisem majitel souhlasí s
úhradou faktury a se zpracováním osobních údajů podle obchodních podmínek
Laboklinu).

Příjmení:

Fakturu vystavit na:
veterinárního lékaře
majitele

_______________________________________

Křestní jméno: _______________________________________
Ulice:

_______________________________________
_________________________
(podpis majitele pro vystavení

PSČ/město:
_______________________________________ faktury na jeho jméno)
Fax/email:_________________________________________________
Datum narození:
_______________________________________
Fax/email:
_______________________________________
DIČ, IČO:_________________________________________________
Tel.č.:
_______________________________________
Datum a podpis:
_________________________________________________
DIČ, IČO:_________________________________________________
Zaslání výsledku:

kurýr

email

fax

pošta

Kopie výsledku majiteli

8105

Potvrzuji kontrolu identity pacienta a zaslaných vzorků uvedených níže.
Jméno:
____________________________________________________-

Podpis / Razítko veterinárního
_________________________________________________
lékaře:

Identifikační číslo pacienta:
____________________________________ Datum odběru: ______________________________________________

U každého vyšetřovaného zvířete je požadováno zadání plemene!
Zvíře č.1 (MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, prosíme hůlkovým písmem)
vzorek:
0,5ml EDTA plná krev
jméno:

pohlaví:

chlupy, žíně

♀

_____________________________________________________________________________________
datum narození:

plemeno: ____________________________________________________________________________ barva srsti:

♂

___________________________

_______________________________

plemenné číslo:

_________________________________________________________________________
číslo tetování: _______________________________

číslo mikročipu:

________________________________________________________________________
označení vzorku:
___________________________________

Zvíře č.2 (MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, prosíme hůlkovým písmem)
vzorek:
0,5ml EDTA plná krev
jméno:

pohlaví:

chlupy, žíně

♀

_____________________________________________________________________________________
datum narození:

plemeno: ____________________________________________________________________________ barva srsti:

♂

___________________________

_______________________________

plemenné číslo:

_________________________________________________________________________
číslo tetování: _______________________________

číslo mikročipu:

________________________________________________________________________
označení vzorku:
___________________________________

Zvíře č.3 (MUSÍ BÝT VYPLNĚNO, prosíme hůlkovým písmem)
vzorek:
0,5ml EDTA plná krev
jméno:

pohlaví:

chlupy, žíně

♀

_____________________________________________________________________________________
datum narození:

plemeno: ____________________________________________________________________________ barva srsti:

♂

___________________________

_______________________________

plemenné číslo:

_________________________________________________________________________
číslo tetování: _______________________________

číslo mikročipu:

________________________________________________________________________
datum narození:

Platební karta

Visa

___________________________

Mastercard

celková částka:

_____________________________________________________________________________________
číslo faktury:
___________________________________

číslo kreditní karty:

_____________________________________________________________________________________
datum expirace:
___________________________________

držitel karty:

_____________________________________________________________________________________
podpis držitele karty:
_______________________________

Pro platbu kreditní kartou fakturujeme navíc 122,- Kč.

D000230110026D
Beleg-ID
000230110026

Kůň
Dědičná onemocnění (Materiál: 0,5-1,0ml EDTA-krve, žíně (cca. 20 kusů))
8214

8000

Hyperkalemická periodická paralýza (HYPP)

8231

Syndrom levandulového hříběte (LFS)

8138

Polysacharidy střádající myopatie typu I (PSSM)

8039

Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)

(quarter horse)

8061

Hereditární regionální dermální asténie koní
(HERDA)

Letální syndrom bílých hříbat (OLWS)

8470

Syndrom fragilních hříbat teplokrevníků (WFFS)

Cerebelární abiotrofie (CA)
(arabský plnokrevník)

(quarter horse)

8482

Dědičná myotonie

8464

Separace (oddělení) kopytní stěny (HWSS)*

8160

Maligní hypertermie

(New Forest Pony)

(arabský plnokrevník)

(Connemarský pony)
(všechna plemena)

(všechna plemena)
8137

8139

Deficience glykogen větvícího enzymu (GBED)

(arabský plnokrevník)
(americký painthorse)

(quarter horse)
8072

(plemena teplokrevníků)

Herlitzova junkční epidermolysis bullosa (H-JEB)
(belgický chladnokrevník)

Genetické balíčky
8250

"Quarter Horse"

(PSSM, HERDA, GBED, HYPP)

8252

8251

"Paint Horse"

(PSSM, HERDA, GBED, HYPP, OLWS)

8253

"Arabský
plnokrevník"
"Teplokrevník"

(CA, LFS, SCID)
(WFFS, PSSM)

Barevné mutace (Materiál: 0,5-1,0ml EDTA-krve, žíně)
8070

Aguti

8183

Zbarvení Perlová (Pearl)*

8228

Zbarvení Roan Zygosity*

8148

Sabino

8213

Silver dapple

8130

Tobiano

8417

Zbarvení Splashed White*

8433

Leopardí Komplex (tygří skvrny)

(všechna plemena)
8463
8174

(plemena dle požadavku)

Camarillo bílá- W4*
Champagne

(plemena dle požadavku)

(všechna plemena)
8071

Zbarvení Krémová/Rozředění (Cream/Dilution)

(všechna plemena)

(všechna plemena)
8227

Zbarvení Dun Zygozity*

(všechna plemena)

(plemena dle požadavku)
8048

Chestnut/Oříšková

(všechna plemena)

(všechna plemena)
8422

GQ Santana Dominantní Bílá W10*

(všechna plemena)

(všechna plemena)
8159

Graying/Šedivění*

(všechna plemena)

(všechna plemena)

Výkon (Materiál: 0,5-1ml EDTA-krve)
8187

Gen rychlosti (speed gen)
(všechna plemena)

DNA-paternita/ průkaz původu podle ISAG 2006 (Materiál: 0,5-1,0ml EDTA-krve, žíně)
8107

DNA Profil (průkaz identity)

8109

každý rodič
každý potomek
Určení původu (pro každého potomka)
Pro určení původu je nutný DNA profil obou rodičů. Pokud je možné odeslat vzorek jen od jednoho rodiče,
prosím kontaktujte nás.

* Partnerská laboratoř
Podmínky pro certifikát:
1) identitu zvířete zaručuje veterinární lékař (číslo mikročipu, tetovací číslo, číslo v chovatelské knize)
2) certifikáty nejsou vydávány pro partnerské laboratorní servisy

Naším cílem je umožnit slevu členům chovatelského klubu, proto prosím přiložte potvrzení platného členství v
chovatelském klubu ke každému podanému vzorku. Slevu není možné uplatnit pro testy prováděné partnerskou
laboratoří.
Slevu není možné uplatnit zpětně.
Objednávám odběrovky na:
1
2
3a
4
3

plná krev/sérum
srážlivost (citrát)
heparinové zkumavky
natriumfluoridové zkumavky
odběrovky na hematologii
(EDTA-krev)

7
6

6a
6b

odběrovky na moč
stěrovku a transportní
médium
stěrovku
obal na stěrovky

D000000000001D
Beleg-ID
000000000001

10
11
12
13
14

obálku na odeslání vzorku
obal na zkumavky
obal na sklíčka
médium na chlamydie
odběrovky na histologii

5
80
55

odběrovky na trus
čárové kódy
cytologický kartáček
(DNA-testy)
žádanky - genetika-kočka

56
57
58
64

16

žádanky - všeobecné
žádanky - alergie
žádanky - patologie
žádanky - genetika-pes
žádanky-kůň

Všeobecné obchodní podmínky/VOP:
Cena v Kč bez DPH/ Pokud je zasílána faktura majiteli, účtujeme o 35 % v Kč více.
Spektrum nabízených vyšetření a ceny podléhají našim podmínkám a jsou k nahlédnutí na www.laboklin.com/ Zúčtování se provádí
formou souhrnných faktur.* = partnerská laboratoř

CZ - 015.029 14/07

