Klientské číslo/Čárový kód
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:
(prosíme razítko se jménem a adresou)

Fakturu vystavit na:

Souhlasím se zpracováním uvedených
údajů společností
Laboklin GmbH & co.KG.

Adresa majitele:
(Vyplňte tiskacím písmem)

veterinárního lékaře
Jsem si vědom svých práv a byl jsem
obeznámen s podrobnostmi zpracování
majitele
údajů na
Příjmení:
_________________________________________
https://cz.laboklin.info/ochranaosobnich-udaju/

Křestní _________________________________________
jméno:

+ + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + +

Žádanka na vyšetření
Genetika psů

Ulice: _________________________________________
_____________________________________
(podpis majitele)
PSČ/město:
_________________________________________
Podpisem souhlasím se zasláním
faktury za požadovaná vyšetření.

_________________________________________
Fax/email:_________________________________________________Datum narození:
Fax/email:
_________________________________________
_____________________________________
DIČ/IČO:
_______________________________________________________________
(podpis majitele)
DIČ/IČO:
_________________________________________
Datum
a podpis:
_______________________________________________________________
kurýr
Zaslání výsledku:
email
pošta
Kopie výsledku majiteli
8105

Certifikát

250,- Kč

1) Vzorek musí být odebrán veterinářem nebo nestrannou osobou
2) Identita zvířete musí být specifikována číslem čipu, tetovacím číslem a/nebo číslem v průkazu původu
3) Na vyšetření prováděné v partnerských laboratořích nejsou poskytovány certifikáty
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 (předchozí výsledek, pokud je známý:
vzorek:

0,5ml EDTA plná krev

________________________________
(Prosím vyplňte hůlkovým písmem)

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __
stěr

)
pohlaví:

testovací FTA karta

♀

♂

jméno:

_______________________________________________________________
datum narození:
______________________________________________

plemeno:

_______________________________________________________________
barva srsti:______________________________________________

plemenné číslo:
_______________________________________________________________
číslo tetování:
______________________________________________
číslo mikročipu:

označení vzorku:

Zvíře č. 2 (předchozí výsledek, pokud je známý:
vzorek:

0,5ml EDTA plná krev

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __
stěr

________________________________

)
pohlaví:

testovací FTA karta

♀

♂

jméno:

_______________________________________________________________
datum narození:
______________________________________________

plemeno:

_______________________________________________________________
barva srsti:______________________________________________

plemenné číslo:
_______________________________________________________________
číslo tetování:
______________________________________________
číslo mikročipu:

označení vzorku:

Zvíře č. 3 (předchozí výsledek, pokud je známý:
vzorek:

0,5ml EDTA plná krev

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __
stěr

testovací FTA karta

________________________________

)
pohlaví:

♀

♂

jméno:

_______________________________________________________________
datum narození:
______________________________________________

plemeno:

_______________________________________________________________
barva srsti:______________________________________________

plemenné číslo:
_______________________________________________________________
číslo tetování:
______________________________________________
číslo mikročipu:

označení vzorku:

________________________________

Naším cílem je umožnit slevu členům chovatelského klubu, proto prosím přiložte potvrzení platného
členství v chovatelském klubu ke každému podanému vzorku.
Pozdější uplatnění slevy není možné!
010110240037
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Dědičná onemocnění
8552

8166

8595

8259

8038

Akatalazemie

Kč
1651,-

(bígl)

Achromatopsie (denní slepota) (ACHM-1)

1651,-

(německý ovčák, labrador)

Akutní selhání plic (ARDS)

1651,-

(dalmatin)

Adult Onset neuropatie * ̓ ** (AON)

2150,-

(anglický kokršpaněl, field španěl)

Syndrom akrální mutilace (AMS)

8479

8601

8303

8207

8219

Encefalopatie aljašských husky (AHE)
Polyneuropatie aljašských malamutů (AMPN)
Alexandrova nemoc (AxD)

1651,1651,-

(labrador)

Amelogenesis imperfecta/Familirální hypoplazie
skloviny (AI/FEH)

1651,1651,-

(puli)

Krátkoocasost (Brachyurie)

1651,-

(ardenský bouvier, australský ovčák, australský honácký pes s krátkým ocasem,
bourbonský ohař krátkosrstý, brazilský teriér, bretaňský španěl, chorvatský
ovčák, dánsko-švédský farmářský pes, Jack Russell teriér, karelský
medvědí pes, Mudi, polský nížinný ovčák, pyrenejský ovčák, rakouský pinč,
Savojský ovčák, šiperka, španělský vodní pes, švédský vallhund, welsh corgi)
8184

8012

8330

C3-deficience (C3)

1651,-

(brittany španěl)

Deficience adheze leukocytů (CLAD)

1651,-

(irský setr, irský červenobílý setr)

Psí multifokální retinopatie (CMR1/2/3)

2150,-

(americký buldok, anglický buldok, australský ovčák, Boerboel/búrský buldok,
bordeauxská doga, bullmastif, Cane Corso, Coton de Tulear, finský laponský
pes, francouzský buldok, kanárská doga, Lapinporokoira, mastif,
pyrenejský horský pes, švédský laponský pes)
8575

Multi-systémová degenerace (CMSD)

1651,-

8314

8316

8326

Centronukleární myopatie (CNM)

1651,-

(německý lovecký teriér, německá doga, labrador)

Cerebrální dysfunkce (CDFS)

1651,-

(Stabyhoun)

Chondrodysplazie (dwarfismus)

1651,-

(chinook, karelský medvědí pes, norský losí pes)

Rozštěp pysku/ patra a syndaktylie (CLPS)

1651,-

8304

Anomálie oka kolií (CEA) * ̓ ** OPTIGEN

4355,-

Anomálie oka kolií (CEA) * partnerská laboratoř

1651,-

(australský ovčák, border kolie, boykin španěl, Hokkaido, lancashirský patař,
dlouhosrstý vipet, Nova Scotia Duck Tolling retrívr, dlouho/krátkosrstá kolie,
šeltie, silken windhound)
8256

8434

Degenerace čípků (CD) * ̓ ** Optigen

4633,-

(aljašský malamut, australský ovčák, německý krátkosrstý ohař)

Kongenitální hypothyreóza (CHG)

1651,-

(foxteriér, francouzský buldoček, krysí t., španělský vodní pes, Tenterfield t.)
8317

8206

Vrozená ichtyóza

1651,-

(německá doga)

Kongenitální myastenický syndrom (CMS)

1651,-

(Jack Russell teriér, labrador, starodánský ohař, Parson Russell teriér,
zlatý retrívr)
8011

8034

Kongenitální noční slepota (CSNB)

1651,-

(briard)

8131

8192

8272

8016

8323

Toxikóza mědí (CT)

1651,-

8013

Kraniomandibularní osteopatie (CMO)

1651,-

(Cairn t., skotský t., West Highland White t.)

Cystinurie

1651,-

(australský honácký pes, anglický buldok, anglický buldok starého typu,
francouzský buldoček, kontinentální buldok, labrador, Landseer, mastif,
novofundlandský pes, miniaturní pinč)
8260

8077

8635

Dandy-Walker-like malformace (DWLM)
Degenerativní myelopatie Exon 1

8322

8513

8156

8066

8208

8098

8232

8221

8319

8449

8157

8576

8269

8421

8179

8154

8443

8555

Degenerativní myelopatie (DM) Exon 2
Digitální hyperkeratóza (DH)

1651,1651,-

Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti (CCS)
Dystrofická epidermolysis bulosa (DEB)
(středoasijský ovčák)

Familiární nefropatie (FN)*

2150,-

(anglický kokršpaněl, velššpringršpanel)

Familiární nefropatie (FN)

1651,-

(anglický špringršpaněl, samojed)

Fanconiho syndrom

1651,-

(basenji)

Ataxie finských honičů (FHA)

1651,-

(finský honič, norbotenský špic)

Fukosidóza

1651,-

(anglický špringršpaněl)

Mukokéla žlučníku

1651,-

Glanzmannova trombastenie (GT)

1651,-

(pyrenejský horský pes)

Glaukom a goniodysgeneze (GG)

1651,-

Globoidní leukodystrofie (Krabbeho choroba)

1651,-

(Cairn t., irský setr, West Highland White t.)

Glykogen střádající choroba GSD Ia

1651,-

(maltézský psík)

Glykogen střádající choroba (GSD II) (Pompeho ch.) 1651,(finský laponský pes, laponský ovčák, švédský laponský pes)

Glykogen střádající choroba typu IIIa (GSD IIIa)

1651,-

(Curly coated retrívr)

Gangliosidóza (GM1)

1651,-

(husky, portugalský vodní pes, šiba inu)

Gangliosidóza (GM2)

1651,-

(japonský chin, šiba inu, toy pudl)

Cyklická neutropenie šedých kolií

1651,-

(kolie)

Hemofilie A (deficience faktoru VIII)

2150,-

(boxer, německý ovčák, havanský psík, staroanglický ovčák)

Hemofilie B (deficience faktoru IX)

2150,-

(lhasa apso, rhódézský ridgeback)

Hemoragická diatéza (Scottův syndrom)

1651,-

(německý ovčák)

Hereditární ataxie (HA)

1651,-

(gordon setr, staroanglický ovčák)

Hereditární katarakta (HSF4)

1651,-

(australský ovčák, Wäller)

Hereditární katarakta (HSF4)*

1651,-

(bostonský t., francouzský buldoček, stafordširský bulteriér)

Vrozená hluchota (PTPRQ)

1651,-

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK)

1651,-

(greyhound)

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK)

2857,-

(labrador)

Hereditární neuropatie (GHN)

1651,-

(greyhound)

Hyperurikosurie (HUU/SLC)

1651,-

(všechna plemena)

Hypomyelinace/Syndrom třesoucího se štěněte

1651,-

(anglický špringeršpaněl, výmarský ohař)

Ichtyóza

1651,-

Ichtyóza *

1651,-

Syndrom Imerslund-Gräsbeck (IGS)

1651,-

(bígl, border kolie)

2150,-

8198

Junkční epidermolysis bullosa (JEB)

1651,-

(německý krátkosrstý ohař)

1651,-

8284

Juvenilní nemoc mozku (JBD)

1651,-

(Jack Russel teriér, Parson Russel teriér)

1651,-

8459

(kavalír King Charles španěl)
8643

1651,-

(zlatý retrívr)
8475

(Bordeauxská doga, irský teriér, Kromfohrländer)
8406

Deficience faktoru VII

(americký buldok)
8481

(všechna plemena)
8472

2150,-

(dobrman)
8672

(bernský salašnický pes)
8158

Zátěží indukovaný kolaps (EIC)

(border kolie)
8007

(eurasier)
8485

1651,-

(americký kokršpaněl, Cairn t., anglický kokršpaněl, německý špic trpasličí,
šeltie)

(bedlington teriér)
8348

Záchvatovité padání (EF)

(erdelteriér, aljašský klee kai, bígl, finský honič, velký knírač, skotský jelení pes,
velššpringršpanel)

(Nova Scotia Duck Tolling retrívr)
8120

1651,-

(boykin španěl, Chesapeake Bay retrívr, Clumber španěl, Curly coated retrívr,
labrador, staroanglický ovčák, Pembroke Welsh corgi, hrubosrstý ohař)

(čínský chocholatý pes, Kerry Blue t.)
8073

Epidermolytická hyperkeratóza (EHK)
(kavalír King Charles španěl)

8152

8467

(italský chrtík, samojed)

Bardet-Biedl syndrom (BBS)

8202

8151

(aljašský malamut)

Kč
1651,-

(Norfolský t.)

1651,-

(husky)

Ektodermální dysplazie / Syndrom křehké kůže
(ED/SFS)
(Chesapeake Bay retrívr)

8311

1651,-

(anglický kokršpaněl, anglický pointr, anglický špringršpaněl, francouzský
španěl, německý krátkosrstý ohař)
8313

8484

Juvenilní epilepsie (JE)

1651,-

(Lagotto Romagnolo)

1651,-

8271

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie
(JLPP)
(černý ruský t., rotvajler)

1651,-

8557

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME)

Kč
1651,-

Kč
8053

(rhódézský ridgeback)
8125

L-2-hydroxyglutarová acidurie (L2HGA)

1651,-

8141

(stafordšírský bulteriér)
8005

Lafora epilepsie (pouze EDTA krev!)
(bígl, jezevčík)

8270

Lagotto storage disease (LSD)

2857,1651,-

8483

8321

(Lagotto Romagnolo)
8493

Pozdní forma ataxie (LOA)

1651,-

8226

(Jack Russell teriér, Parson Russell teriér)
8487

Polyneuropatie leonbergerů (LPN1)

1651,-

Polyneuropatie leonbergerů 2 (LPN2)

1651,-

(leonberger)
8273

Letální akrodermatitida (LAD)

1651,-

8452

(bulteriér, miniaturní bulteriér)
8327

Deficience adheze leukocytů III (LAD3)

1651,-

8641

(německý ovčák)
8283

Leukoencefalomyelopatie (LEMP)

1651,-

(německá doga, leonberger, rotvajler)
8579

Syndrom lundehundů (LHS)

1651,-

(norský lundehund)
8217

Makrotrombocytopenie (MTC)

8062

8312

8032

Maligní hypertermie (MH)

1651,-

(všechna plemena)

May-Hegglin anomálie (MHA)

1651,-

MDR1 defekt (přecitlivělost na ivermectin)*

1651,-

Mikroftalmie (RBP4)

8069

8068

8411

8220

8022

8067

8429

8172

8457

8155

8308

8075

8015

Mukopolysacharidóza typu IIIa (MPS3a)

8301

(novozélandský ovčák, drsnosrstý jezevčík)

Mukopolysacharidóza Typu VII (MPS7)

1651,-

(brazilský t., německý ovčák)

Muskulární dystrofie (MD)

1651,-

(Kavalír King Charles španěl, zlatý retrívr, Landseer, Norfolk t.)

Musladin-Lueke Syndrom (MLS)

1651,-

(bígl)

Mutace myostatinu (Bully gen)

1651,-

(vipet)

Kongenitální myotonie

1651,-

(australský honácký pes, miniaturní knírač)

Narkolepsie

1651,-

(jezevčík, dobrman, labrador)

Nekrotická meningoencefalitida (NME/PDE)

8392

8328

1651,1651,-

(bígl, maďarský ohař)

Neonatální encefalopatie (NEWS)

1651,-

(pudl velký)

Neuroaxonální dystrofie (NAD)

1651,-

(papilon, španelský vodní pes)

Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)

1651,-

(americký buldok, australský ovčák, border kolie, čivava, činský chocholatý
pes, jezevčík, anglický setr, zlatý retrívr, gordon setr, saluki, tibetský teriér)

8133

8602

8215

8630

8462

8017

Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL) *

1651,-

(americký stafordširský t.)

Neuronální ceroidní lipofuscinóza (NCL)

2150,-

(australský honácký pes)

Obezita

1651,-

Paroxyzmální dyskinezie (PxD)

1651,-

(irský jemnosrstý pšeničný teriér)

Syndrom Müllerova vývodu (PMDS)

1651,-

(malý knírač)

Deficience fosfofruktokinázy (PFKD)

1651,-

(americký kokršpaněl, anglický špringeršpaněl, německý ovčák, vipet)
8142

Dwarfismus/Trpasličí vzrůst

1651,-

(německý ovčák, Saarloosův vlčák, československý vlčák)
8476

Polycystické onemocnění ledvin (PKD)
(bullteriér)

1651,-

1651,-

(Coton de Tulear)

Primární luxace čočky (PLL)

1651,-

Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG)

1651,-

(plavý bretaňský baset, baset, bígl, norský losí pes)

Primární glaukom s otevřeným úhlem a luxace
čočky (POAG/PLL)

1651,-

(šarpej)

Protein losing nefropatie (PLN)

1651,-

(irský jemnosrstý pšeničný teriér)

Deficience pyruvátdehydrogenázyfosfatázy-1
(PDP1)

1651,-

(Clumber španěl, Sussex španěl)

Deficience pyruvátkinázy (PK)

1651,-

Raineův syndrom

1651,-

(border kolie)

Renální cystadenokarcinom a nodulární fibróza
(RCND)

1651,-

(německý ovčák)

Retinální dysplazie (OSD) * ̓ ** Optigen

4633,-

(labrador, samojed)

Retinální dysplazie (OSD) * partnerská laboratoř

1651,-

(labrador)

Senzorická neuropatie (SN)

1651,-

(border kolie)

Závažná kombinovaná imunodeficience (SCID)

1651,-

Horečka šarpejů (SPAID)

1651,-

Skeletální dysplazie (Dwarfismus) (SD2)

1651,-

Dysrafie míchy (NTD)

1651,-

Spinocerebelární ataxie (SCA)

1651,-

(foxteriér, Jack Russell t., Parson Russell t., Tenterfield t.)
8335

8610

8582

8191

8673

8486

8143

8302

8119

1651,-

(bígl, jezevčík, zlatý retrívr)

Primární hyperoxalurie (PH)

(výmarský ohař)
8537

Spondylo-kostální dysostóza (Comma defekt)

1651,-

(malý knírač)

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární
ataxií 1 (SDCA 1)

1651,-

(belgický ovčák)

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární
ataxií 2 (SDCA 2)

1651,-

(belgický ovčák)

Startle disease

2150,-

(irský vlčák)

Subakutní nekrotizující encefalopatie (SNE)

1651,-

(jorkšírský teriér)

Trombopatie

1651,-

(baset, Landseer)

Syndrom uvězněných neutrofilů (TNS)

1651,-

(border kolie)

Ende-Gupta syndrom (VDEGS)

1651,-

(foxteriér)

Křivice vázaná na vitamin-D (VDR)

1651,-

(německý špic trpasličí)

von Willebrandova choroba typu I (vWD1)

1651,-

(bernský salašnický pes, Coton de Tulear, dobrman, drentský koroptvář,
německý pinč, Kerry blue teriér, labradoodle, Manchester teriér, Papillon, pudl,
Stabyhoun, Welsh Corgi)

(flat coated retrívr, labradorský retrívr)

Osteogenesis imperfecta

1651,-

(staroanglický ovčák)

(labrador)
8605

8393
8396

Primární ciliární dyskineze (PCD)

(šarpej)
8456

(americký buldok)

Neonatální cerebelární abiotrofie (NCCD)

1651,-

(ši-tzu)

(fríský vodní pes, Jack Russell t., Parson Russell t.)
8642

1651,-

(mops)

Nemalinová myopatie (NM)

8150

8596

1651,-

Prekalikrein deficience (KLK)

(Basenji, bígl, Cairn t., labrador, mops, west highland white t.)
8394

1651,-

(irský jemnosrstý pšeničný teriér)
8306

8104

(mops)
(australský ovčák, bílý švýcarský ovčák, border kolie, dlouhosrstý vipet, Elo,
hedvábný chrt, dlouho/krátkosrstá kolie, německý ovčák, McNab, staroanglický
ovčák, šeltie, Wäller)

8508

8492

1651,-

(bišonek, boxer, Cairn teriér, čivava, havanský psík, Jack Russell teriér, kavalír
King Charles španěl, kokršpaněl, labrador, maltézský psík, norfolský teriér,
Parson Russell teriér, pudl, ši-tzu)

1651,-

(velký švýcarský salašnický pes)

(americký eskymácký pes, americký bezsrstý teriér, australský honácký pes,
čínský chocholatý, dánsko-švédský famářský pes, fox teriér, Jak Russell t., Jagd
teriér, Lakeland t., Lancashirský patař, Lucas t., miniaturní bullteriér,
Norfolkský t., Norwich t., Parson Russell t., Patterdale t., mops, krysí t.,
Sealyham t., Tedy Roosevelt t., Tenterfield t., tibetský t., Toy Fox t., italský
volpino, Welsh Corgi t., Westfálský t., jorkšírský t.)

(leonberger)
8494

Pooperační krvácení (P2Y12)

8014

8233

8347

8063

8305

von Willebrandova choroba typu II (vWD2)

1651,-

(německý krátkosrstý a hrubosrstý ohař)

von Willebrandova choroba typu III (vWD3)

1651,-

(Kooikerhondje, skotský t., šeltie)

Warburgův mikrosyndrom 1 (WARBM1)

1651,-

(husky)

Závažná imunodeficience vázaná na chromozom X

1651,-

(baset, welsh corgi)

X-vázaná myopatie (XL-MTM)
(labrador, rotvajler)

1651,-

+ + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + +

Dědičná onemocnění

+ + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + + fakturu vystavit na majitele + + +

Progresivní retinální atrofie
8574

Kč

Kč
8094

1651,-

Basenji PRA1

8127

(basenji)
8375

1651,-

CNGA1-PRA
(šeltie)

8135

1651,-

crd-PRA
(drsnosrstý jezevčík)

8332

1651,-

crd1-PRA
(americký stafordširský teriér)

8333

1651,-

crd2-PRA

8042

(americký pitbulteriér)
8128

8042

(Curly coated retrívr, jezevčík, anglický špringršpaněl)
8042

8309

(bullmastif, anglický mastif)
8451

generalizovaná forma PRA

8042

8435

(zlatý retrívr)
8520

(zlatý retrívr)
8573

pap-PRA1

8444

1651,-

(Papillon, Phalène)
8608

1651,-

rcd3-PRA

1651,-

rcd4-PRA

(australský honácký pes, anglický setr, gordon setr, irský setr, irský červenobílý
setr, malý münsterlandský ohař, polský nížinný ovčák, pudl, tibetský teriér)

1651,-

GR-PRA2

1651,-

rcd2-PRA
(Welsh Corgi Cardigan, činský chocholatý pes, pomeranian)

1651,-

GR-PRA1

1651,-

rcd1a-PRA
(kolie)

1651,-

(holandský ovčácký pudl)
8200

1651,-

rcd1-PRA
(sloughi)

1651,-

dominantní forma PRA

(americký kokršpaněl, americký eskymo, anglický kokršpaněl, anglický ovčák,
australský honácký pes, australský ovčák, australský honácký pes s krátkým
ocasem, Barbet, boloňský psík, Chesapeake bay retrívr, čivava, činský
chocholatý pes,entlebušský salašnický pes, jorkšírský teriér, lapinkoira, německý
špic, karelský medvědí pes, kuvasz, labradorský retrívr, lagotto romagnolo,
lapinporokoira, holandský tulipánový pes, norský losí pes, Nova Scotia duck
tolling retrívr, portugalský vodní pes, pudl, ruská barevná boloňka, šiperka, silky
teriér, španělský vodní pes, švédský laponský pes, velký knírač, Waller, zlatý
retrívr)
(irský setr, irský červenobílý setr)

1651,-

cord1-PRA / crd4-PRA

4633,2150,-

prcd-PRA * ̓ ** Optigen
prcd-PRA * partnerská laboratoř

A-PRA * ̓ ** Optigen

4633,-

(malý knírač)
8446

1651,-

XL-PRA
(samojed, sibiřský husky)

B-PRA * ̓ ** Optigen

4633,-

(malý knírač)

Barevné mutace/ délka srsti
8144

A-lokus (alely: Ay, Aw, at, a)

8458

1651,-

EG lokus (domino, grizzle)

1651,-

(afghánský chrt, saluki)
8023

B-lokus (hnědá, čokoládová, liver(nose))

8180

1651,-

EH-lokus (zbarvení sable / sobolí)

1651,-

(anglický kokršpaněl)
8644

8146

1651,-

C-lokus (albino)

EM-lokus (alela pro melanotickou masku)

1651,-

Znaky obočí a vousů (furnishing)

1651,-

Bezsrstost (labutěnka)

1651,-

(německý špic, lhasa apso, pekinéz, pomeranian)
8124

Délka srsti I (krátkosrsté/dlouhosrsté)

8195

1651,-

Pro kompletní charakteristiku musí být analyzován dodatečný lokus u
těchto plemen:
8397

Délka srsti II (krátkosrsté/dlouhosrsté)

8599

(čínský chocholatý pes, mexický naháč, peruánský naháč)

1651,-

8254

(afghánský chrt, Akita Inu, aljašský malamut, čau čau, euroasijský pes,
husky, pražský ratlík, samojed)
8196

1651,-

Kudrnatá srst

H-lokus (harlequin)

1651,-

(německá doga)
8405

Nestandardní osrstění (IC)

1651,-

(portugalský vodní pes)
8136

D-lokus d1 (naředění barvy)

8145

1651,-

(všechna plemena)
8636

K-lokus (pouze pro určení KB alely)

1651,-

Upozornění: alely kbr (brindle/žíhaný) a ky nelze tímto testem určit
8188

1651,-

D-lokus d2 (diluce)

M-lokus* (alely: Mh, M, Ma, Mc, m)

1651,-

Bílé pandí skvrny

1651,-

(čau čau, thai ridgeback, sloughi)
8018

E-lokus e1
(žlutá, lemon, červená, cream, apricot)

8578

1651,-

(německý ovčák)
8307

(všechna plemena)
8126

E-lokus e2
(žlutá, lemon, červená, cream, apricot)

1651,-

Saddle tan
(Baset, Welsh Corgi)

1651,-

8438

1651,-

S-lokus * ̓ ** (piebald, bílá strakatost)

(australský ovčák)

Pokud si objednáte více než jeden test na vlastnost srsti, pak každý druhý a další test účtujeme za 694,- Kč (s výjimkou S-lokusu).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DNA-paternita/ průkaz původu podle ISAG 2006
8107

8109

1165,-

DNA Profil (průkaz identity) **
Určení původu (pro každého potomka) **

každý rodič

1165,- Kč

každý potomek

1664,-

Pro určení původu je nutný DNA profil obou rodičů. Pokud je možné odeslat vzorek jen od jednoho rodiče,
prosím kontaktujte nás.
8211

Analýza plemene (vybraná plemena) **

3190,-

8212

Výpočet pravděpodobnosti původu **

3190,-

Upozornění: tímto testem lze určit pouze plemena z naší databáze.
Více informací naleznete na stránkách www.laboklin.cz nebo nás kontaktujte
* Partnerská laboratoř

** bez chovatelské slevy

Newsletter/Webshop:
Rádi bychom Vás upozornili na novou možnost objednání testu pomocí e-shopu na stránce www.labogen.cz,
kde je objednávkový formulář k dispozici 24/7.
Zaregistrujte se také pro odběr našich genetických newsletterů, kterými pravidelně informujeme o vývoji v genetice a o novinkách v
oblasti zdraví Vašich zvířat.
Všeobecné obchodné podmínky / VOP:
Ceny jsou uvedeny vč. DPH (19 %) / Spektrum nabízených služeb a ceny se mohou měnit /
Vzorky a anonymizované testy mohou být použity pro vědecké účely /
Všeobecné a kompletní obchodní podmínky jsou uvedeny na www.laboklin.com

CZ - 011024037 / 1807

