CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ - AKCE KOČIČÍ PŘÁNÍ
Vánoce 2018 – konec února 2019
Diagnostický balíček č. 1: INFEKCE
Původce onemocnění
Feline Immunodeficiency Virus
(FIV)
Feline Leukemia Virus
(FeLV)

Vyšetřovaný
materiál
EDTA, sérum, plasma
EDTA, sérum, plasma

Použitá metoda záchytu
Imunochromatografický test
průkaz protilátek proti FIV
Imunochromatografický test
detekce antigenu FeLV

Cena Kč
po slevě 50%
266,00

Diagnostický balíček č. 2: GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT
Vyšetření/ původce:

Vyšetřovaný
materiál

Kompletní bakteriologický rozbor
trusu

trus (3 sběry ob den)

Cryptosporidium parvum

trus (3 sběry ob den)

Giardia intestinalis

trus (3 sběry ob den)

Panleukopenia (FPV)

trus (3 sběry ob den)

Parazitologie

trus (3 sběry ob den)

Použitá metoda záchytu
Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
Imunochromatografický test
průkaz antigenu
Cryptosporidium parvum
Imunochromatografický test
průkaz antigenu Giardia intestinalis
Imunochromatografický test
průkaz antigenu Parvovirus
Parazitologické vyšetření
průkaz flotací

Cena Kč
po slevě 50%

1042,00

Diagnostický balíček č. 3: RESPIRAČNÍ TRAKT
Vyšetření/ původce:

Vyšetřovaný
materiál

Použitá metoda záchytu

Bakteriologické vyšetření
základní bakteriologické vyšetření
Kompletní bakteriologický rozbor
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
výtěr spojivky, nosní výtěr, Real Time PCR vyšetření
Chlamydophila spp.
(1 x suchý tampon)
průkaz v biologickém materiálu
výtěr spojivky, nosní výtěr Real Time PCR vyšetření
Mycoplasma spp.*
(1 x suchý tampon)
průkaz v biologickém materiálu

Cena Kč
po slevě 50%

výtěr horních cest
dýchacích
(amies tampon)

1163,00

Diagnostický balíček č. 4: KŮŽE
Vyšetření/ původce:
Kompletní bakteriologický
a
mykologický rozbor
Možnost vytvoření
autogenní vakcíny

Vyšetřovaný
materiál

Použitá metoda záchytu

Kultivační vyšetření
kůže, chlupy, stěry kůže
základní kultivační vyšetření
(1 x amies tampon, 1 x
selektivní izolace
tampon se spec. mediem)
stanovení citlivosti na antimykotika

Cena Kč
po slevě 50%
500,00
Cena na dotaz

Diagnostický balíček č. 5: UROGENITÁLNÍ TRAKT
Vyšetření/ původce:

Vyšetřovaný
materiál

Použitá metoda záchytu

Bakteriologické vyšetření
výtěr pochvy, stěr z penisu základní bakteriologické vyšetření
Kompletní bakteriologický rozbor
(amies tampon)
selektivní izolace
stanovení citlivosti na ATB
moč
Biochemie, cytologie
Rozbor moči
(zkumavka)

Cena Kč
po slevě 50%

400,00

Diagnostický balíček č. 6: UKONČENÍ KARANTÉNY, ODCHOD DO NOVÉ RODINY
Vyšetření/ původce:
Balíček č. 1
INFEKCE:
FIV, FeLV
Balíček č. 2:
GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT:
Kompletní bakteriologický rozbor
trusu
Cryptosporidium parvum
Giardia intestinalis
Panleukopenia (FPV)
Parazitologie
Balíček č. 3
RESPIRAČNÍ TRAKT:
Kompletní bakteriologický rozbor
Chlamydophila spp.
Mycoplasma spp.*

Vyšetřovaný
materiál

Použitá metoda záchytu

EDTA, sérum, plasma

Viz balíček č. 1

trus (3 sběry ob den)

Viz balíček č. 2

Cena Kč
po slevě 50%

2455,00

Viz balíček č. 3

Viz balíček č. 3

*Mycoplasma spp. (vyšetření zahrnuje: M. felis, M. gateae, M. feliminutum, M. pulmonis, M. arginini, M. gallisepticum, aj.)

Ceník je platný v období konání akce „Kočičí přání – Vánoce 2018 – konec února 2019“
Postup při platbě – dárce:
Dárce zašle obnos za zvolený balíček na číslo účtu „Kočičího přání“. Jako zprávu pro příjemce
uvede: číslo balíčku, název útulku/depozita a jméno obdarované kočičky. Po provedení vyšetření
dárce obdrží protokol o provedeném vyšetření.
Postup pro pracovníky útulků/depozit:
Po obdržení platby od dárce, si vyžádáte odběrový materiál na adrese laborator@sevaron.cz,
dle pokynů provedete stěry, odběry a zašlete materiál s vyplněnou žádankou na rozbor.
Výsledek testů bude zaslán jak pracovníkům útulku/depozita, tak dárci.
Vzorky je možné zasílat pouze s příslušnou žádankou „Vánoce 2018 – únor 2019“
Žádanky o vyšetření je možné uplatnit v období od začátku akce do konce února 2019.
Žádanka musí vždy obsahovat jméno a email DÁRCE!
Jednotlivé testy nelze dělat samostatně.
Není možné zasílat imunochromatografické testy – test musí být proveden v laboratoři!
Adresa pro zasílání vzorků:
SEVARON PORADENSTVÍ, s.r.o.
Palackého třída 163a, Brno 612 00
tel.: +420 541426376, fax: +420 541426377

www.sevaronlab.cz

