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
majitele
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 kůň

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)

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __

)

žíně

pohlaví:

♀

♂

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

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __

________________________________

)

žíně

pohlaví:

♀

♂

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

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __
žíně

________________________________

)
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!
010130230020

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

Dědičná onemocnění
8248

Kč
1651,-

AIS

8501

(Syndrom androgenní insenzitivity) (americký quarter)
8214

(Fríský kůň)

1651,-

CA

8464

(Cerebelární abiotrofie) (arabský plnokrevník)
8482

1651,-

Dědičná myotonie

1651,-

Dwarfismus

1651,-

EMH

1651,-

FIS

1651,-

GBED

1651,-

H-JEB

1651,-

SCID
(Těžká kombinovaná imunodeficience) (arabský plnokrevník)

1651,-

HERDA

1651,-

PSSM
(Polysacharidy střádající myopatie typu I ) (všechna plemena)

8039

(Herlitzova junkční epidermolysis bullosa) (belgický chladnokrevník)
8139

1651,-

OLWS
(Letální syndrom bílých hříbat) (všechna plemena)

8138

(Deficience glykogen větvícího enzymu ) (Quarter horse, Paint Horse)
8072

1651,-

NFS
(Syndrom nahého hříběte) (Achaltekinský kůň)

8061

(Syndrom vrozeného selhání imunity u hříbat) (Fell Pony, Dales Pony)
8137

1651,-

LFS
(Syndrom levandulového hříběte) (arabský plnokrevník)

8594

(Maligní hypertermie) (všechna plemena)
8454

1651,-

HYPP
(Hyperkalemická periodická paralýza) (Quarter horse)

8231

(Fríský kůň)
8160

1651,-

HWSD
(Separace kopytní stěny) (Connemarský pony)

8000

(New Forest Pony)
8553

Kč
1651,-

Hydrocefalus

8470

(Hereditární regionální dermální asténie koní) (Quarter horse, Paint Horse,
Appaloosa)

1651,-

WFFS
(Syndrom fragilních hříbat teplokrevníků) (teplokrevník)

Genetické balíčky
8267

3606,-

5-panel **

8252

(PSSM, GBED, HERDA, HYPP, EMH)
8250

3329,-

Quarter horse / Appaloosa **
(PSSM, GBED, HERDA, HYPP)

8251

3051,-

Arabský plnokrevník **
(CA, LFS, SCID)

8253

3190,-

Teplokrevník **
(PSSM, WFFS)

3884,-

Paint horse **

8372

(PSSM, GBED, HERDA, HYPP, OLWS)

3606,-

Quarab **
(CA, GBED, HERDA, PSSM, SCID)

Barevné mutace
8070

8140

8603

8463

8174

1651,-

Agouti

1651,-

Appaloosa pattern 1 (PATN-1)

1651,-

Žíhání

1651,-

Camarillo bílá - W4 * ̓ **

1651,-

Champagne

8159

8586

8433

8183

8228

Graying/Šedivění * ̓ **

1651,-

Incontinentia pigmenti (hyperpigmentace)

1651,-

Leopardí komplex (tygří skvrny)

1651,-

Pearl * ̓ **

1651,-

Roan Zygosity * ̓ **

1651,-

(plemena dle požadavku)
8048

8071

8227

8422

Chestnut

1651,1651,-

Krémová/Rozředění

1651,-

Dun Zygozity

1651,-

GQ Santana Dominantní Bílá W10 * ̓ **

8148

8213

8417

8130

Sabino-1

1651,-

Silver dapple

1651,-

Splashed White

1651,-

Tobiano

1651,-

Pokud je požadována více jak jedna barevná mutace, pak budeme za každou další mutaci účtovat jen 694,- Kč
(netýká se partnerských laboratoří (*)).

Výkon
8187

2150,-

Gen rychlosti (speed gen) * ̓ **

DNA-paternita/ průkaz původu**
8507

8109

1165,-

DNA-profil (průkaz identity) **
každý rodič

Ověření rodičovství **

1165,-

každý potomek

1664,-

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

* 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 - 013023038 / 1807

