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
majitele

Jsem si vědom svých práv a byl jsem
obeznámen s podrobnostmi zpracování
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 koček

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!
010120240035

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

Dědičná onemocnění
8350

8239

Balíček genetických testů **
Alfa-manosidóza (AMD)

Kč
1651,-

8473

(perská kočka)
8609

Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS)

1651,-

Kongenitální myastenický syndrom (CMS)

1651,-

Cystinurie (CysK)

1651,-

Gangliosidóza GM 1/ GM 2
Gangliosidóza (GM2)
(barmská kočka)

8113

Glykogen střádající choroba (GSD IV)

8395

1651,-

8331

1651,-

8593

1651,-

Head defekt
Hypetrofická kardiomyopatie (HCM):
mutace 1

1068,-

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM 3)

8117

8469

Hypokalemie

1651,-

(australská mist, barmská k., cornish rex, devon rex, singapurská k.,
sphynx, tonkinská k.)
8318

Hypotrichóza a krátkověkost
Mukopolysacharidóza typu VI

1651,-

Progresivní retinální atrofie (b-PRA) * ̓ **

1651,-

Progresivní retinální atrofie (pd-PRA)

1651,-

Progresivní retinální atrofie (rdAc-PRA)

1651,-

Progresivní retinální atrofie (rdy-PRA)

1651,-

Deficience pyruvátkinázy (PK)

1651,-

(habešská k.,dlouhosrstá a krátkosrstá k., egyptská mau, La Perm,
mainská mývalí, norská lesní k., bengálská k., Ocicat, savanová k.,
sibiřská k., singapurská k., somálská k.)

1651,1651,-

Primární vrozený glaukom (PCG)

(habešská k., Ocicat, somálská k.)
8047

(burma)
8468

1651,-

(habešská k.,americká hrubosrstá/kadeřavá k., balinéská k., bengálská k.,
colourpoint, krátkosrstá k., cornish rex, javánská k., Munchkin, Ocicat,
orientální krátkosrstá k., Peterbald, seychelská k., siamská k.,
singapurská k., somálská k., thajská k., tonkinská k.)

1651,-

(ragdoll)
8453

Polycystické onemocnění ledvin (PKD)

(angorská k., britská krátko- a dlouhosrstá k., Chartreux, Colourpoint,
exotická krátkosrstá k., burma., perská k., ragdoll, ruská modrá k., skotská
klapouchá k., selkirk rex)

Mutace 1 Meurs (G --> C) (mainská mývalí)
8116

1651,-

(bengálská kočka)

(barmská kočka)
8080

Osteochondrodysplazie (OCD)

(siamská kočka)

(norská lesní kočka)
8465

1651,-

(angorská k., britská krátko- a dlouhosrstá k., chartreux, colourpoint,
exotická krátkosrstá k., burma., perská k., ragdoll, ruská modrá k., skotská
klapouchá k., selkirk rex)

1651,-

(balinéská k., javánská k., Korat, orientální krátkosrstá k., Peterbald,
seychelská k., siamská k., thajská k., tonkinská k.)
8149

Kongenitální myotonie
(skotská klapouchá kočka)

8046

(všechna plemena)
8041

1651,-

(všechna plemena)
8349

(devon rex, sphynx)
8604

Mukopolysacharidóza typu VII
(všechna plemena)

8461

(britská krátkosrstá)
8592

Kč
1997,-

(HCM1, HCM3, GSD4, PKD, PK-Def., rdAc-PRA, SMA, genetické určení krevní skupiny)

8123

Spinální muskulární atrofie koček (SMA)

1651,-

(mainská mývalí)

(balinéská, evropská krátkosrstá, javánská, orientální krátkosrstá,
peterbald, sejšelská, siamská, thajská, tonkinská kočka)

Barevné mutace/ délka srsti
8281
8280

Balíček pro zbarvení srsti **

1997,-

(agouti, hnědá, colourpoint, diluce)
8170

Zbarvení amber

1651,-

(norská lesní kočka)
8257

1651,-

Naředění barvy (diluce)

1651,-

Zbarvení russet

1651,-

8255
8606

(burma)
8090

1651,-

Zbarvení albino

1651,-

8629
8242

1651,-

Zbarvení colourpoint (siamská/mink/barmská)

1651,-

Zbarvení dominantní bílá/ bílé skvrny

1651,-

Zbarvení snow

1651,-

(bengálská kočka)
8147

Zbarvení agouti

Zbarvení charcoal
(všechna plemena kromě bengálské k.)

8591
8099

1997,-

(bengálská kočka)
8258

Zbarvení hnědé (čokoládová/skořicová)

Balíček pro zbarvení srsti- bengálská kočka **
(charcoal, hnědá, diluce, snow)

8442

Délka srsti (krátko-/dlouhosrstá)

1651,-

Kudrnatá srst

1651,-

(selkirk rex)
8243

Zbarvení sphynx/devon rex

1651,-

(sphynx, devon rex)

Pokud si objednáte více než jeden test na vlastnost srsti, pak každý druhý a další test účtujeme za 694,- Kč.

Krevní skupiny
8121
618

1651,1271,-

Genetické určení krevní skupiny (Analýza: alela b (všechna plemena kromě evropské krátkosrsté kočky) a alela c (Ragdoll))
(všechna plemena)
Sérologické určení krevní skupiny A, B, AB (C) (pouze EDTA krev)

DNA-paternita/ průkaz původu podle ISAG 2006
8175

DNA Profil (průkaz identity) **
Pozn. v některých případech průkazu DNA může být nutný odběr oficiálně pověřenou osobou.

1165,-

8109

každý potomek
Ověření rodičovství **
každý rodič
1165,Pro určení původu je nutný DNA profil obou rodičů. Pokud je možné odeslat vzorek jen od jednoho rodiče,
prosím kontaktujte nás.

1664,-

Analýza plemene (DNA-profil a výpočet pravděpodobnosti) **
Upozornění: tímto testem lze určit pouze plemena z naší databáze.
Více informací naleznete na stránkách www.laboklin.cz nebo nás kontaktujte telefonicky.

3190,-

8611

* 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 obchodní 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 - 012024035 / 1807

