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Kalendarz świąt 2022/2023

16/04

17/04
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Wielka Sobota
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07/01/23
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LEGENDA
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Laboratorium pracuje normalnie

Laboratorium nie pracuje,
zabezpieczamy próby z tras nocnych

Laboratorium pracuje w skróconych godzinach
i na ograniczonym obszarze - szczegóły znajdziesz
na Panelu Klienta

Laboratorium nie pracuje
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Wzory pism przewodnich
Pisma w postaci elektronicznej dostępne pod adresem: vetlab.pl/do-pobrania
Genetyka

Zwierzęta towarzyszące

Wścieklizna

Zwierzęta towarzyszące
wersja skrócona A5
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Laboratorium przekazuje nieodpłatnie materiały zużywalne
w ramach wykonywanych badań.
Zapotrzebowanie na materiały można składać łatwo i wygodnie poprzez Panel Klienta,
ewentualnie telefonicznie lub mailowo.
W Panelu Klienta prosimy o wypełnienie formularza zamówienia, który następnie jest przyjmowany
i realizowany przez laboratorium.
Oprócz wyboru odpowiednich materiałów mogą Państwo również dołączyć do zamówienia krótką wiadomość.
Etapy realizacji zamówienia można śledzić na podstawie zmian komunikatów w Panelu Klienta. Dokładamy wszelkich starań,
aby zrealizować jak najszybciej wszystkie zamówienia.
Standardowy czas oczekiwania na przesyłkę to 2-5 dni roboczych, dlatego też prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Materiały zużywalne
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Nowości w ofercie

PŁYNY USTROJOWE
Bilirubina całkowita w płynie i w surowicy - oznaczenie podwójne
Glukoza w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne

PROFILE

Kreatynina w płynie i surowicy - oznaczenie podwójne

Profil sercowy

Kwas mlekowy w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne

Profil koagulologiczny
Profil wątrobowy rozszerzony

HISTOPATOLOGIA
Badanie histochemiczne (Wrocław)

BIOCHEMIA

Badanie histologiczne (Wrocław)

Kinaza tymidynowa (pies)

Badanie histologiczne o zwiększonej pracochłonności (Wrocław)

Tauryna (pies, kot)

Badanie immunohistochemiczne (Wrocław)
Badanie klonalności limfocytów (PARR – cytologia)

HORMONY
Normetanefryna

WITAMINY

Metanefryna, normetanefryna (pies)

β-karoten (pies)

IMMUNOLOGIA

CHOROBY ZAKAŹNE

Elektroforeza białek w płynie z jamy ciała

Anaplasma platys (PCR)
Cryptosporidium spp. (PCR)

MIKROBIOLOGIA
Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram (ptaki)

FIV (PCR)
Profil łączony ptaki

Grzybice powierzchowne gadów

MOCZ
Stosunek: albuminy / kreatynina
Mutacja BRAF (pies) PCR

PARAZYTOLOGIA
Angiostrongylus vasorum (pies) - antygen (IC)
Kalprotektyna
Preparat barwiony
Rozmaz bezpośredni kału
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

Pakiet genetyczny pies: australijski pies pasterski

Pakiet genetyczny pies: owczarek belgijski i owczarek
holenderski

Pakiet genetyczny pies: beagle
Pakiet genetyczny pies: berneński pies pasterski
Pakiet genetyczny pies: border collie
Pakiet genetyczny pies: buldog
Pakiet genetyczny pies: buldog francuski
Pakiet genetyczny pies: bulterier
Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 1
Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 2
Pakiet genetyczny pies: chihuahua
Pakiet genetyczny pies: cocker spaniel
Pakiet genetyczny pies: collie
Pakiet genetyczny pies: czarny terier rosyjski
Pakiet genetyczny pies: doberman
Pakiet genetyczny pies: duży szwajcarski pies pasterski
Pakiet genetyczny pies: golden retriever
Pakiet genetyczny pies: grzywacz chiński
Pakiet genetyczny pies: hiszpański pies dowodny
Pakiet genetyczny pies: jamnik
Pakiet genetyczny pies: kromfohrländer
Pakiet genetyczny pies: labradoodle
Pakiet genetyczny pies: labrador 1 (profil podstawowy)
Pakiet genetyczny pies: labrador 2 (profil rozszerzony)

Pakiet genetyczny pies: owczarek niemiecki i wilczak
Pakiet genetyczny pies: owczarek staroangielski
Pakiet genetyczny pies: owczarek szetlandzki
Pakiet genetyczny pies: papillon i phalene
Pakiet genetyczny pies: portugalski pies dowodny
Pakiet genetyczny pies: pudel
Pakiet genetyczny pies: rhodesian ridgeback
Pakiet genetyczny pies: rottweiler
Pakiet genetyczny pies: russell terrier 1
Pakiet genetyczny pies: russell terrier 2
Pakiet genetyczny pies: seter irlandzki czerwono – biały
Pakiet genetyczny pies: shiba inu
Pakiet genetyczny pies: soft coated wheaten terrier
Pakiet genetyczny pies: springer spaniel angielski
Pakiet genetyczny pies: sznaucer miniaturowy
Pakiet genetyczny pies: sznaucer olbrzymi
Pakiet genetyczny pies: terier tybetański
Pakiet genetyczny pies: welsh corgi
Pakiet genetyczny pies: yorkshire terrier
Kardiomiopatia rozstrzeniowa DCM1 + DCM2
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) + defekt genu MDR - 1

Pakiet genetyczny pies: lagotto romagnolo

Achromatopsja (ślepota dzienna) (ACHM, Achromatopsia (day
blindness))

Pakiet genetyczny pies: landseer

Afibrinogenemia (AFG)

Pakiet genetyczny pies: leonberger

Anomalia Maya - Hegglina (MHA, May - Hegglin Anomaly)

Pakiet genetyczny pies: mops

Anomalia zębowo - szkieletowo - siatkówkowa (DSRA, Dental Skeletal - Retinal Anomaly)

Pakiet genetyczny pies: owczarek australijski i owczarek
amerykański miniaturowy

Arytmia komorowa (IVA, Ventricular Arrhythmia)
Ataksja dziedziczna (HA, Hereditary Ataxia)
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

Ataksja gończych fińskich (FHA, CAFH, Finnish Hound Ataxia)

Encefalopatia alaskan husky (AHE, Alaskan Husky
Encephalopathy)

Ataksja o późnym początku (LOA, Late Onset Ataxia)
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa (SCA, Spinocerebellar Ataxia)
Choroba Alexandra (AxD, Alexander Disease)
Choroba Charcota - Mariego - Tootha (CMT, Charcot - Marie Tooth disease)
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu Ia (GSD Ia, Glycogen
Storage Disease, choroba von Gierkego)
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu II (GSD II, Glycogen
Storage Disease, choroba Pompego)
Choroba spichrzeniowa Lagotto (LSD, Lagotto Storage Disease)
Choroba Stargardta (STGD, Stargardt Disease, Retinal
Degeneration)
Choroba zapalna płuc (IPD, Inflammatory Lung Disease)
Ciężki złożony niedobór odporności sprzężony z chromosomem
X (X - SCID, X - Linked Severe Combined Immunodeficiency)
Defekt adhezji leukocytów u psów (CLAD, Canine Leukocyte
Adhesion Deficiency)
Dysfunkcja mózgu (CDF, Cerebral Dysfunction)
Dyskineza napadowa (PxD, Paroxysmal Dyskinesia)
Dysplazja ektodermalna / Zespół osłabionej skóry (ED / SFS,
Ectodermal Dysplasia / Skin Fragility Syndrome)
Dysplazja nerek i zwłóknienie wątroby (RDHN, Renal Dysplasia
and Hepatic Fibrosis)
Dysplazja oczno - szkieletowa 3 / dysplazja siatkówki (OSD 3 /
RD, Oculo - Skeletal Dysplasia 3 / Retinal Dysplasia)
Dystrofia plamkowa rogówki (MCD / CHST6, Macular Corneal
Dystrophy)
Dystrofia neuroaksonalna (NAD, Neuroaxonal dystrophy)
Dystroficzne pęcherzowe oddzielanie się naskórka (DEB,
Dystrophic Epid ermolysis Bullosa)
Dyzostoza kręgowo - żebrowa (JLS, Jarcho - Levin Syndrome,
Spondylocostal dysostosis)
Dziedziczna hiperkeratoza opuszek palcowych (DH, HDH, Digital
Hyperkeratosis, Hereditary Footpad Hyperkeratosis / Corny Feet)

Gangliozydoza typu GM2
Gen braku włosa u ras bezwłosych
Hipofosfatazja (HPP, Hypophosphatasia)
Ichtioza (rybia łuska) typ 1
Ichtioza (rybia łuska) typ 2
Ichtioza / Hiperkeratoza epidermolityczna (EHK, Epidermolytic
Hyperkeratosis)
Ichtioza wrodzona (Congenital Ichthyosis / Great Dane Ichthyosis)
Jaskra i goniodysgeneza (GGD, Glaucoma and Goniodysgenesis
in Border Collie)
Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania (POAG, Primary
Open Angle Glaucoma)
Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania i pierwotne
zwichnięcie soczewki (POAG / PLL, Primary Open Angle Glaucoma
and Primary Lens Luxation)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM, Dilated Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (PDK4) (DCM1, Dilated
Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (Titin) (DCM2, Dilated
Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia ze śmiertelnością młodzieńczą (CJM,
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality)
Karłowatość nieproporcjonalna (DD, Disproportionate Dwarfism)
Karłowatość podobna do zespołu Robinowa (DVL2, Robinow like - Syndrome)
Karłowatość, chondrodysplazja (Dwarfism, Chondrodysplasia)
Korowa abiotrofia móżdżku noworodków (NCCD, Neonatal
Cortical Cerebellar Abiotrophy)
Krwotok pooperacyjny (P2Y12 / P2RY12, Postoperative
Hemorrhage)
Leukoencefalopatia / leukodystrofia (LEP, LD,
Leukoencephalopathy, Leukodystrophy)
Makrotrombocytopenia (MTC, Macrothrombocytopenia)
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 1) (DM, Degenerative
Myelopathy)

Padaczka młodzieńcza (JE, Juvenile Epilepsy)

Mikroftalmia (RBP4, Microphthalmia)
Mikrozespół Warburga 1 (WARBM1, Warburg Micro Syndrome 1)
Miopatia centralnojądrowa (CNM, Centronuclear Myopathy)
Miopatia miotubularna sprzężona z chromosomem X (XLMTM,
X - Linked Myotubular Myopathy)
Miopatia nemalinowa (NM, Nemaline Myopathy)
Miopatia zapalna (IM, Inflammatory Myopathy)
Młodzieńcza choroba mózgu / encefalopatia młodzieńcza (JBD,
Juvenile Brain Disease, Juvenile Encephalopathy)
Młodzieńcza padaczka miokloniczna (JME, Juvenile Myoclonic
Epilepsy)
Mukopolisacharydoza typu IIIa (MPS IIIa, Mucopolysaccharidosis
type IIIa)
Mukopolisacharydoza typu IIIb (MPS IIIb, Mucopolysaccharidosis
type IIIb)
Mukopolisacharydoza typu VI (MPS VI, Mucopolysaccharidosis
type VI)
Napadowa dyskineza wywołana wysiłkiem fizycznym (PED,
Paroxysmal Exercixe - Induced Dyskinesia)
Neuropatia chartów angielskich (GHN, Greyhound Hereditary
Neuropathy)

Porażenie krtani i polineuropatia typ 3 (LPPN3, Laryngeal
Paralysis with Polyneuropathy type 3)
Pierwotna dyskineza rzęsek nabłonka migawkowego (PCD,
Primary Ciliary Dyskinesia)
Podostra martwiejąca encefalopatia (SNE, Subacute Necrotizing
Encephalopathy)
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa,
typ 2 (crd2 - PRA, cone - rod dystrophy 2 - Progressive Retinal
Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa,
typ 3 (crd3 - PRA, cone - rod dystrophy 3 - Progressive Retinal
Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (CNGA1 - PRA)
Postępujący zanik siatkówki (IFT122 - PRA, Progressive Retinal
Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (JPH2 - PRA, Progressive Retinal
Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (NECAP1 - PRA, Progressive Retinal
Atrophy NECAP1)
Postępujący zanik siatkówki (pap - PRA1)
Postępujący zanik siatkówki (PRA3, Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (PRA4, Progressive Retinal Atrophy 4)

Neuropatia czuciowa (SN, Sensory Neuropathy)

Postępujący zanik siatkówki o wczesnym początku (EO - PRA,
Early Onset Progressive Retinal Atrophy)

Niedobór dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego
(SSADHD, Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency)

Postępujący zanik siatkówki u Basenji (BAS - PRA, Progressive
Retinal Atrophy Basenji type)

Niedobór fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej 1 (PDP1
Deficiency, Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency)

Postępujący zanik siatkówki, typ B1 (Type B1 PRA, HIVEP3, Type
B1 Progressive Retinal Atrophy)

Niedobór katalazy (Catalase Deficiency (CAT) / Hypocatalasemia
/ Acatalasemia)

Rozszczep kręgosłupa (NTD, Spinal Dysraphism / Neural Tube
Defects)

Niedobór prekalikreiny (KLK, Prekallikrein Deficiency)

Rozszczep wargi / podniebienia i syndaktylia (CLPS, Cleft Lip /
Palate and Syndactyly)

Niedobór składnika C3 układu dopełniacza (C3 Deficiency,
Complement Component 3 Deficiency)
Otyłość (ADI, Adiposity)
Padaczka miokloniczna Lafory
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Skłonność do zachowań niepożądanych u owczarków belgijskich
malinois (BP, Behaviour Propensity)
Śmiertelna choroba płuc (LLD /  LAMP3, Lethal Lung Disease)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH PIES

Śmiertelne zapalenie skóry obwodowych odcinków kończyn
bulterierów (LAD, Lethal Acrodermatitis in Bull Terriers)

Zespół Scotta (Canine Scott Syndrome, skaza krwotoczna)

Torbiel śluzowa pęcherzyka żółciowego (GBM, Gall Bladder
Mucocele)
Torbielakogruczolakorak nerki i zwłóknienie guzkowe (RCND,
Renal Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis)
Trombastenia Glanzmanna (GT, Glanzmann Thrombasthenia,
Thrombasthenic Thrombopathia)

Zespół trzęsącego się szczenięcia / Hipomielinizacja (SPS,
Shaking Puppy Syndrome)
Zespół van den Endego - Gupty (VDEGS, van den Ende - Gupta
Syndrome)
Złuszczający toczeń rumieniowaty (ECLE, Exfoliative Cutaneous
Lupus Erythematosus)

Trombopatia (Thrombopathy)

Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 1 (SDCA1,
Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia)

Wrażliwość na Mycobacterium avium complex (Mycobacterium
Avium Complex (MAC) sensitivity)

Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 2 (SDCA2,
Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia)

Wrodzona krzywica oporna na witaminę D (HVDRR, Hereditary
Vitamin D - Resistant Rickets)

Zwyrodnienie wieloukładowe psów (CMSD, PNA, Canine Multiple
System Degeneration)

Wrodzony niedorozwój szkliwa (AI, FEH, Amelogenesis
Imperfecta, Familial Enamel Hypoplasia)
Wypadanie włosa (linienie, shedding)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH KOT

Zaburzenie okrywy włosowej (IC, Improper Coat)

Pakiet genetyczny kot: kot bengalski

Zanik ośrodkowego układu nerwowego z ataksją móżdżku (CACA,
CNS Atrophy with Cerebellar Ataxia)

Pakiet genetyczny kot: kot birmański

Zapalenie skórno - mięśniowe (DMS, Dermatomyositis)
Zespół Bardeta - Biedla (BBS, Bardet - Biedl Syndrome)
Zespół Dandy’ego - Walkera (DWS, DWLM, Dandy - Walker - Like
Malformation)

Pakiet genetyczny kot: kot brytyjski krótkowłosy i długowłosy
Pakiet genetyczny kot: kot burmski
Pakiet genetyczny kot: kot norweski leśny
Pakiet genetyczny kot: kot orientalny, kot syjamski

Zespół Fanconiego (FS, Fanconi Syndrome)

Pakiet genetyczny kot: kot perski

Zespół górnych dróg oddechowych (UAS, Upper Airway
Syndrome)

Pakiet genetyczny kot: maine coon

Zespół Imerslund - Gräsbecka (IGS, Imerslund - Gräsbeck
Syndrome, Cobalamin Malabsorption)

Pakiet genetyczny kot: ragdoll
Pakiet genetyczny kot: sfinks

Zespół lundehunda (LHS, Lundehund Syndrome)

Pakiet chorób wrodzonych kot

Zespół okaleczenia dystalnych części kończyn (AMS, Acral
Mutilation Syndrome)

Acrodermatitis enteropathica (AE)

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, Acute
Respiratory Distress Syndrome)
Zespół przetrwałych przewodów przyśródnerczowych (PMDS,
Persistent Müllerian Duct Syndrome)
Zespół Raine (RS, Raine Syndrome, Dental Hypomineralization)

Kardiomiopatia przerostowa u sfinksa  (HCM, Hypertrophic
Cardiomyopathy)
Niedobór czynnika XI
Postępujący zanik siatkówki u kotów bengalskich (b - PRA,
Bengal Progressive Retinal Atrophy)

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH KOT
Rozcieńczenie barwy sierści i wady neurologiczne (CDN, Color
Dilution and Neurological Defects)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH
OKRYWA WŁOSOWA - PIES
Pakiet barwy sierści psa: loci A, B, D (d1), E (e1), I, K, S
Barwa 'kakao' (ciemnobrązowa, ciemnoczekoladowa)
Białe nakrapianie "panda"
Długość sierści II
Długość sierści I i II
Locus B (barwa brązowa: b4, be, bh)
Locus B (barwa brązowa: bd, bc, bs)
Locus D (d1) (rozcieńczenie, dilution)
Locus D (d2) (rozcieńczenie, dilution)
Locus D (d3) (rozcieńczenie, dilution)
Locus E (e2) (barwa żółta, czerwona)
Locus E (eA) (barwa zajęcza)
Locus E (eG) (barwa: domino - chart afgański / grizzle - chart
perski / sobolowa - borzoj)
Locus I (intensywność feomelaniny)
Locus T (nakrapianie: dereszowate, cętki, plamy)
Wzór czaprakowy

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH OKRYWA
WŁOSOWA - KOT
Pakiet barw sierści kot: kot bengalski
Pakiet barw sierści kot: wszystkie rasy

12
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Badania wycofane z oferty
BADANIE
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - przeciwciała (ELISA)
Wirus nosówki (IC)
Wykrywanie trucizn

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 00

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

POPULARNE

NASTĘPNY DZIAŁ

PROFILE

14

Profile
Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Badanie podstawowe

POPULARNE

surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Badanie podstawowe + morfologia

Badanie przesiewowe

POPULARNE

POPULARNE

ALT, albuminy, AP, AST, fosfor nieorganiczny, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, chlorki, kreatynina, glukoza, GLDH, mocznik, potas, sód,
wapń
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny
+ morfologia

Badanie przesiewowe duże

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

POPULARNE

1

Albuminy, ALT, α-amylaza, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, mocznik, trójglicerydy,
chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń, fruktozamina, lipaza (DGGR)
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny
+ morfologia

Geriatria - profil podstawowy

POPULARNE

krew EDTA 1 ml, surowica 1,5 ml

1

surowica 1 ml

1-2

Badanie przesiewowe duże
+ T4 całkowita

Profil trzustkowo - jelitowy (pies)

POPULARNE

TLI, kwas foliowy, witamina B12
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Mocz
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Badanie bakteriologiczne moczu + antybiogram

POPULARNE

mocz 3 ml w pojemniku lub
w probówce z kwasem bornym

2-7

Posiew (badanie ilościowe).
Zaleca się pobranie moczu metodą cystocentezy.
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie moczu pełne

POPULARNE

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

Badanie ogólne moczu + stosunek: białko / kreatynina

Badanie ogólne moczu

POPULARNE

Badanie podstawowe moczu + badanie osadu

16
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Hormony
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Progesteron

POPULARNE

Profil tarczycowy (T4, fT4)

POPULARNE

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

mocz 2 ml (poranny)

1

T4 całkowita + T4 wolna

Profil tarczycowy duży

POPULARNE

T4 całkowita + T4 wolna + cTSH + cholesterol + współczynnik K

Stosunek: kortyzol / kreatynina w moczu

POPULARNE

Negatywny wynik badania pozwala w znacznej mierze wykluczyć nadczynność kory nadnerczy. Przy podwyższonych wynikach zaleca się dodatkowe
wykonanie testu hamowania deksametazonem (niską dawką).
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Mikrobiologia
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram

POPULARNE

wymaz na podłożu

3-7

Każdy wymaz posiewany jest osobno (próbki nie są pulowane).
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie wymazu (bakterie tlenowe + grzyby drożdżopodobne)
+ antybiogram

wymaz na podłożu

3-7

POPULARNE

Grzyby drożdżopodobne, poza badaniem hodowlanym, identyfikowane są również w bezpośrednim preparacie mikroskopowym.
Każdy wymaz posiewany jest osobno (próbki nie są pulowane).
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą  w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie w kierunku dermatofitów

POPULARNE

sierść, włosy, zeskrobiny

21

sierść, włosy, zeskrobiny

3-7

W przypadku grzybic powierzchownych skóry gładkiej materiał do badań stanowią:
• zeskrobiny z brzegów zmian,
• obcięte pazury lub płytki paznokciowe.
W przypadku grzybic powierzchownych skóry owłosionej:
• zeskrobiny ze skóry w okolicy zmienionych włosów, włosy z cebulkami.
Wstępny wynik wydawany jest po 10 dniach.
Całkowity czas trwania hodowli, po którym wydawany jest wynik ostateczny, wynosi 21 dni.
W przypadku pozytywnego wyniku w pierwszym odczycie czas całego badania zostanie skrócony.

Badanie w kierunku dermatofitów (PCR)

POPULARNE

Realtime PCR do wykrywania DNA dermatofitów.
Badanie pozwala wykryć i zróżnicować wszystkie istotne rodzaje jak: Microsporum spp., Trichophyton spp. (obejmuje m.in.: Trichophyton mentagrophytes, erinacei, benhamiae, rubrum, verrucosum, tonsurans, equinum), Nannizia gypsea.

18
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Histopatologia
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Badanie cytologiczne (Vetlab)

POPULARNE

preparaty na szkiełku
nieutrwalone (do 5 szt.)

3-7

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie wykonywane w laboratoriach Vetlab we Wrocławiu i Warszawie.

Badanie histologiczne (Berlin)

POPULARNE

Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.
Cena badania obejmuje do 2 wycinków lub bioptatów od 1 zwierzęcia (fragmenty zmian rozrostowych, narządów, skóry).

Kał
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Flotacja

POPULARNE

Profil parazytologiczny (ELISA)

POPULARNE

kał min. 15 g

1-2

kał min. 25 g

1-2

kał min. 30 g

1-2

Flotacja + Giardia spp. - antygen (ELISA)

Profil parazytologiczny (ELISA) + sedymentacja

POPULARNE

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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Biochemia i immunologia
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

CRP (białko C reaktywne) (pies)

Elektroforeza białek surowicy

Lipaza (DGGR)

POPULARNE

POPULARNE

POPULARNE

Lipaza swoista dla trzustki ilościowo (pies, kot)

SDMA

20

POPULARNE
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POPULARNE

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1-3

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

1

Inne
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

POPULARNE

Alergeny pokarmowe: IgE + IgG - szczegółowe (pies, kot)

Badanie alergiczne przesiewowe pełne (pies, kot)

POPULARNE

POPULARNE

surowica 1 ml

7-14

surowica 1 ml

7-14

Badanie przesiewowe - alergeny środowiskowe (pies, kot), badanie przesiewowe - alergeny pokarmowe: IgE + IgG (pies, kot)

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

POPULARNE

surowica 1 ml

3-5 TYG.

Badanie certyfikowane, wykonywane przez Uniwersytet w Giessen, Niemcy. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań poszczególnych krajów przy
transporcie zwierząt można znaleźć na stronie: https://tiny.pl/9pwcv
Uwaga! Wystawienie duplikatu świadectwa jest płatne.

FeLV + FIV (ELISA)

POPULARNE

Toxoplasma gondii - IgG + IgM - przeciwciała (IFT)

POPULARNE

surowica 0,5 ml

1-3

surowica 0,5 ml

3-7

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

21

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 01

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

PROFILE

POPRZEDNI DZIAŁ

POPULARNE

22

NASTĘPNY DZIAŁ

HEMATOLOGIA

Ogólne
Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Badanie podstawowe

surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

Badanie podstawowe + fruktozamina

surowica 0,5 ml

1

Badanie podstawowe + fruktozamina + morfologia

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

Badanie przesiewowe

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1

POPULARNE

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Badanie podstawowe + morfologia

POPULARNE

POPULARNE

ALT, albuminy, AP, AST, fosfor nieorganiczny, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, chlorki, kreatynina, glukoza, GLDH, mocznik, potas, sód,
wapń
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny
+ morfologia

Badanie przesiewowe bez morfologii

surowica 1 ml

1

Badanie przesiewowe duże

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1

POPULARNE

Albuminy, ALT, α-amylaza, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, mocznik, trójglicerydy,
chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń, fruktozamina, lipaza (DGGR)
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny
+ morfologia

Badanie przesiewowe duże bez morfologii

surowica 1 ml

1
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Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Badanie przesiewowe duże kot + FIP, FIV, FeLV + elektroforeza białek

krew EDTA 1 ml, surowica 1,5 ml

1-3

Albuminy, ALT, α-amylaza, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, lipaza (DGGR), mocznik,
trójglicerydy, chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń, fruktozamina
+ morfologia
+ FCoV + FeLV + FIV
+ elektroforeza białek surowicy

Geriatria - profil podstawowy

POPULARNE

krew EDTA 1 ml, surowica 1,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 1,5 ml,
mocz 10 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 1 ml

1

Badanie przesiewowe duże
+ T4 całkowita

Geriatria - profil rozszerzony
Geriatria - profil podstawowy
+ badanie podstawowe moczu
+ badanie osadu moczu
+ stosunek: białko / kreatynina w moczu

Jonogram
Chlorki, potas, sód

Jonogram rozszerzony
Chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń

Profil biochemiczny

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, LDH, mocznik,
trójglicerydy, chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

24
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Kierunkowe
Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Polidypsja / poliuria

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1

surowica 3 ml (chronić przed
światłem)

1-7

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1-3

osocze cytrynianowe (9:1) 2 ml
(schłodzone)

1

surowica 1 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1-3

surowica 1 ml

1

ALT, AP, cholesterol, glukoza, kreatynina, mocznik, fosfor nieorganiczny, wapń, fruktozamina
+ morfologia
+ T4 całkowita

Profil BARF
Cynk, fosfor nieorganiczny, jod, miedź, wapń, T4 całkowita, witamina A (retinol), witamina D3 (25 - OH)
Uwaga: brak zakresu referencyjnego dla jodu u kotów.

Profil FIP
AST, białko całkowite, bilirubina całkowita
+ morfologia
+ FCoV (koci Coronavirus) - przeciwciała (IFT)
+ elektroforeza białek surowicy

Profil koagulologiczny

NOWOŚĆ

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), czas trombinowy (TT), fibrynogen

Profil nerkowy
Albuminy, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik, fosfor nieorganiczny, potas, sód, wapń
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Profil niedokrwistości
Albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, żelazo
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny
+ morfologia
+ rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa)
+ retikulocyty (oznaczenie manualne)

Profil padaczkowy (kot)
Albuminy, ALT, bilirubina całkowita, glukoza, kwasy żółciowe, mocznik, fruktozamina
+ T4 całkowita
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Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Profil padaczkowy (pies)

surowica 1 ml

1

surowica 1 ml

1-3

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml

1

surowica 1 ml

1-7

surowica 1 ml

1-2

surowica 1 ml

1

Albuminy, ALT, bilirubina całkowita, glukoza, γ-GT, kwasy żółciowe, mocznik
+ T4 całkowita
+ cTSH

Profil sercowy

NOWOŚĆ

CK, chlorki, potas, sód, troponina I

Profil trzustkowy
ALT, α-amylaza, AST, cholesterol, glukoza, potas, sód, wapń, lipaza (DGGR)
+ morfologia

Profil trzustkowo - jelitowy (kot)
TLI, kwas foliowy, witamina B12

Profil trzustkowo - jelitowy (pies)

POPULARNE

TLI, kwas foliowy, witamina B12

Profil wątrobowy

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, GLDH, γ-GT, mocznik
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Profil wątrobowy rozszerzony

NOWOŚĆ

surowica 1 ml, osocze
cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1-3

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, GLDH, γ-GT, mocznik
+ czas protrombinowy (PT)
+ czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)
+ elektroforeza białek surowicy

Wczesna diagnostyka niewydolności nerek
Kreatynina, mocznik, badanie ogólne moczu, stosunek: białko / kreatynina w moczu
+ SDMA

26
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surowica 1 ml, mocz 5 ml

1

Przedoperacyjne
Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Profil przedoperacyjny kontrolny

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml,
osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 1 ml,
osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1

ALT, AP, bilirubina całkowita, kreatynina, mocznik
+ morfologia
+ czas protrombinowy (PT)
+ czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

Profil przedoperacyjny podstawowy
ALT, AST, bilirubina całkowita, kreatynina, mocznik, glukoza
+ morfologia

Profil przedoperacyjny rozszerzony
ALT, AST, bilirubina całkowita, kreatynina, mocznik, glukoza, lipaza (DGGR), chlorki, potas, sód
+ morfologia

Profil przedoperacyjny pełny
ALT, AST, bilirubina całkowita, kreatynina, mocznik, glukoza, chlorki, potas, sód, lipaza (DGGR)
+ morfologia
+ T4 całkowita
+ czas protrombinowy (PT)
+ czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)
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Małe ssaki, ptaki, gady
Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną + 10 PLN
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PROFILE

Badanie przesiewowe papugi

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

1

Albuminy, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, kwas moczowy, LDH, wapń

Badanie przesiewowe duże papugi

α-amylaza, ALT, AP, AST, białko całkowite, cholesterol, CK, GLDH, γ-GT, kwas moczowy, kwasy żółciowe, LDH, trójglicerydy, fosfor nieorganiczny, potas,
sód, wapń, żelazo

Gady - profil podstawowy

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

1

ALT, AP, AST, białko całkowite, CK, GLDH, kwas moczowy, LDH, mocznik, fosfor nieorganiczny, potas, sód, wapń

Gady - profil rozszerzony

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

1

ALT, AP, AST, białko całkowite, cholesterol, CK, GLDH, glukoza, kwas moczowy, kwasy żółciowe, LDH, mocznik, trójglicerydy, fosfor nieorganiczny, potas,
sód, wapń

Profil fretka

surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 0,5 ml, surowica 0,5 ml
lub krew heparynowa 1 ml

1

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, kreatynina, mocznik

Profil kawia domowa / królik / szynszyla

Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, CK, GLDH, glukoza, γ - GT, kreatynina, mocznik, fosfor nieorganiczny, wapń
+ morfologia

Profil szczur
ALT, α-amylaza, AST, białko całkowite, CK, GLDH, glukoza, kreatynina, mocznik, chlorki, potas, sód
+ morfologia
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krew EDTA 0,5 ml, surowica 0,5 ml
lub krew heparynowa 1 ml

1

LIPAZA
DGGR

Szybka, wiarygodna i tania diagnostyka pancreatitis
Wynik w ciągu jednego dnia!
Dodatek kolipaz i kwasów żółciowych pozwala
aktywować tylko lipazę trzuﬆkową a nie inne
enzymy lipolityczne
Korelacja wyników z ilościowym badaniem
cPLI/fPLI to: 96% u psów i 97% u kotów
Wyższa czułość (o 15%) i swoiﬆość (o 12%)
w porównaniu do szybkiego teﬆu*

Więcej informacji na:

www.vetlab.pl/lipaza
* PANCREATIC, DGGR-LIPASE, ENZYMATIC ASSAY
IS A HIGHLY SENSITIVE, SPECIFIC AND INEXPENSIVE
BIOMARKER OF PANCREATITIS IN CATS AND DOGS.
P. J. O’Brien, S. Papakonstantinou, C. McGrath.

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE
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Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

HEMATOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

PROFILE
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NASTĘPNY DZIAŁ

KOAGULOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HEMATOLOGIA

Grupy krwi, serologicznie (kot)

krew EDTA 1 ml

1

Grupy krwi, serologicznie (pies)

krew EDTA 1 ml

1

Hematokryt manualny

krew EDTA 1 ml

1

Leukogram gady / ptaki (ocena mikroskopowa)

krew heparynowa 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-2

krew EDTA 1 ml

1

Leukogram manualny.
Uwaga: badanie nie może być wykonane z krwi EDTA.

Morfologia

Liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, liczba płytek krwi

Morfologia rozszerzona

krew EDTA 1 ml

1

Liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, liczba płytek krwi (metodą optyczną), odsetek i liczba
retikulocytów, odsetek i liczba erytroblastów, MPV*
*- MPV tylko dla wybranych gatunków

Morfologia gady / ptaki (oznaczenie manualno - maszynowe)

krew heparynowa 1 ml

1-2

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

2-5

Liczba leukocytów, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt
Uwaga: badanie nie może być wykonane z krwi EDTA.

Profil hematologiczny

POPULARNE

Morfologia krwi, retikulocyty, białko całkowite, albuminy, globuliny, stosunek: albuminy / globuliny, test aglutynacji szkiełkowej, rozmaz szczegółowy
+ interpretacja i zalecenia kliniczne
Badanie wykonywane jest w laboratorium Vetlab we Wrocławiu. Do wykonania badania niezbędne jest wypełnienie ankiety z dodatkowymi informacjami dostępnej na stronie www.vetlab.pl/do-pobrania/ lub poprzez Panel Klienta.

Retikulocyty (oznaczenie manualne)

krew EDTA 1 ml

1

Odsetek i liczba bezwzględna retikulocytów, indeks retikulocytarny
Ocena stopnia regeneracji w stanach niedokrwistości. Wykrywanie obecności ciałek Heinza. W celu pełnego wyliczenia składowych badania, niezbędne
jest wykonanie dodatkowo oznaczenia morfologii krwi maszynowo.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HEMATOLOGIA

Rozmaz skrócony (ocena mikroskopowa)

krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-2

krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-3

krew heparynowa 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-3

krew EDTA 1 ml

1

Leukogram manualny, odsetek postaci pałeczkowatych neutrofili, weryfikacja liczby płytek krwi

Rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa)
Ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi oraz wykrywanie obecności komórek atypowych

Rozmaz szczegółowy gady / ptaki (ocena mikroskopowa)
Ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi oraz wykrywanie obecności komórek atypowych
Uwaga: badanie nie może być wykonane z krwi EDTA.

Test aglutynacji szkiełkowej
Weryfikacja występowania aglutynacji erytrocytów.

Badanie Grupy krwi, genetycznie (kot) w dziale Diagnostyka chorób genetycznych / Inne badania.
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MORFOLOGIA
W VETLABIE
Oznaczenia morfologii
wykonywane są
na dedykowanym dla
weterynarii analizatorze.
Najwyższej jakości wyniki morfologii krwi
o udowodnionej wartości klinicznej
19 predefiniowanych programów
dla różnych gatunków zwierząt
Skrócony czas wydawania wyników dzięki
automatycznemu podajnikowi probówek
Dzięki metodzie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej uzyskujemy wiarygodne wyniki
oznaczeń płytek krwi (zmniejszenie odsetka fałszywie zaniżonych wyników)

MORFOLOGIA ROZSZERZONA
Jest to morfologia podstawowa wzbogacona o parametry mierzone przez analizator
Sysmex XN-V tj.
+ retikulocyty
(odsetek i liczba)

+ erytroblasty
(odsetek i liczba)

+ liczba płytek
metoda optyczna

+ MPV
wybrane gatunki

Pomocne w ocenie regeneracji w populacji erytrocytów i płytek krwi.

Zamień morfologię w profilu na morfologię rozszerzoną

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 03

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

KOAGULOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

HEMATOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

BIOCHEMIA

UWAGA: należy zwrócić uwagę na pobranie odpowiedniej objętości krwi, zgodnie z oznaczeniem na właściwej probówce,
a następnie dokładne wymieszanie krwi z antykoagulantem w celu uniknięcia powstania skrzepów
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

KOAGULOLOGIA

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1

Czas protrombinowy (PT)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1

Czas trombinowy (TT)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1

Czynnik von Willebranda - antygen (pies)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(zamrożone)

3-7

Czynnik VIII (pies)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(zamrożone)

3-7

Czynnik IX (pies)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(zamrożone)

3-7

D - dimery (pies)

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(zamrożone)

3-7

Wykrywanie produktów degradacji fibryny. Badanie przydatne w diagnostyce zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC).

Fibrynogen

osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml
(schłodzone)

1
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INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ UKŁADU KRZEPNIĘCIA
TEST

Warunki wystąpienia

PT

APTT

TT

liczba płytek

N

N

N

N

- zaburzenia funkcji płytek
- niedobór czynnika XIII
- zaburzenia hemostazy naczyniowej
- prawidłowa hemostaza

N

N

N

- niedobór czynnika VII
- wczesna doustna koagulacja

N

N

- niedobór czynnika VIII: C, IX, XI, XII, prekalikreiny, H kininogenu
- choroba von Willebranda
- krążące antykoagulanty

N

- niedobór witaminy K
- doustne antykoagulanty
- niedobór czynnika V, VII i II
- heparyna
- choroby wątroby
- niedobór fibrynogenu
- hiperfibrynoliza
- trombocytopenia

N

N

N

- transfuzja krwi
- choroby wątroby
- zespół DIC
- ostre zapalenie wątroby
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

NOWA JAKOŚĆ

W KOAGULOLOGII
Automatyczny analizator koagulologiczny BIOKSEL 6000

Precyzyjny i w pełni zautomatyzowany pomiar parametrów układu krzepnięcia
Oznaczenia z zakresu koagulologii podstawowej i specjalistycznej
Zabezpieczenie przed kontaminacją próbki dzięki oddzielnym igłom dozowania
osocza i odczynników

PROFESJONALNA DIAGNOSTYKA UKŁADU KRZEPNIĘCIA W VETLABIE

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 04

PROGRAM 2022
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BIOCHEMIA
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KOAGULOLOGIA
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ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

BIOCHEMIA

Albuminy

surowica 0,5 ml

1

ALT

surowica 0,5 ml

1

α-amylaza

surowica 0,5 ml

1

AP

surowica 0,5 ml

1

AST

surowica 0,5 ml

1

Białko całkowite

surowica 0,5 ml

1

Bilirubina bezpośrednia

surowica 0,5 ml (wrażliwa na
światło)

1

Bilirubina całkowita

surowica 0,5 ml (wrażliwa na
światło)

1

Cholesterol

surowica 0,5 ml

1

Cholinoesteraza

surowica 0,5 ml

3-7

CK

surowica 0,5 ml

1
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

BIOCHEMIA

Cystatyna C

surowica 0,5 ml

3-7

Fruktozamina

surowica 0,5 ml

1

GLDH

surowica 0,5 ml

1

Glukoza

osocze NaF 0,5 ml

1

γ-GT

surowica 0,5 ml

1

α-HBDH

surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

5-7

POLECANE

Kinaza tymidynowa (pies)

NOWOŚĆ

Marker nowotworowy odzwierciedlający aktywność mitotyczną komórek (m.in.: w chłoniaku, białaczce, szpiczaku mnogim).

Kreatynina

surowica 0,5 ml

1

Kwas mlekowy

osocze NaF 0,5 ml

1

Kwas moczowy

surowica 0,5 ml

1

Kwasy żółciowe

surowica 0,5 ml

1
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

BIOCHEMIA

Kwasy żółciowe - test stymulacji

2 x surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

3-7

Lipaza swoista dla trzustki jakościowo (pies, kot)

surowica 0,5 ml

1

Mocznik

surowica 0,5 ml

1

SDMA

surowica 0,5 ml

1

osocze EDTA 1 ml (zamrożone)

14-21

TLI (kot)

surowica 0,5 ml

5-7

TLI (pies)

surowica 0,5 ml

1

Test obciążenia pokarmem przy podejrzeniu występowania krążenia wrotno - obocznego.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna - na czczo)
• Podanie pokarmu (100 g mięsa i 5 g tłuszczu na 10 kg m.c.)
• Drugie pobranie krwi po 2 godzinach od podania pokarmu

LDH

Lipaza (DGGR)

POPULARNE

Lipaza swoista dla trzustki ilościowo (pies, kot)

POPULARNE

Tauryna (pies, kot)

NOWOŚĆ

POPULARNE
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

BIOCHEMIA

Trójglicerydy

surowica 0,5 ml

1

Troponina I

surowica 0,5 ml

2-3
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PROFIL
HEMATOLOGICZNY
POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

SPECJALISTYCZNE BADANIA
HEMATOLOGICZNE W VETLAB

Profil obejmuje:
Morfologię rozszerzoną ze szczegółową
oceną rozmazu krwi
Test aglutynacji szkiełkowej
Ocenę odsetka i liczby retikulocytów
Oznaczenie stężenia białka całkowitego i albumin
Wnikliwą analizę wcześniej wykonanych badań krwi,
badań dodatkowych i danych z wywiadu
(uzupełniona ankieta dołączona do zlecenia)
UWAGA
W komentarzu do proﬁlu nie uwzględnia się sposobu prowadzenia terapii klinicznej oraz dawkowania
leków. Interpretacja opiera się wyłącznie na informacjach przekazanych przez lekarza prowadzącego
oraz dostępnych wynikach badań laboratoryjnych.

Zeskanuj i zobacz cały wynik

Pełna interpretacja szczegółowego rozmazu
krwi z obszernym komentarzem, podaniem
diagnoz różnicowych i zaleceniami dalszych
badań dla konkretnego przypadku klinicznego,
wykonywana przez doświadczonych
hematologów w oparciu o analizę nadesłanych
próbek i historii choroby pacjenta.

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 05

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

ELEKTROLITY
I PIERWIASTKI

POPRZEDNI DZIAŁ

BIOCHEMIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

HORMONY

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Chlorki

surowica 0,5 ml

1

Cynk

surowica 0,5 ml

1

Fosfor nieorganiczny

surowica 0,5 ml

1

Jod

surowica 1 ml

3-7

Kobalt

krew heparynowa 0,5 ml

7-10

Magnez

surowica 0,5 ml

1

Mangan

surowica 1 ml

3-7

Miedź

surowica 0,5 ml

1

Potas

surowica 0,5 ml

1

Selen

surowica 0,5 ml

1-4

Sód

surowica 0,5 ml

1

Uwaga: zakres referencyjny tylko dla psów.

Uwaga: brak zakresu referencyjnego.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Wapń

surowica 0,5 ml

1

Wapń zjonizowany

surowica 0,5 ml
(bez dostępu powietrza)

3-5

Żelazo

surowica 0,5 ml

1

TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

surowica 1 ml

1

Do badania należy przesłać koniecznie odwirowaną surowicę bez powietrza w próbce (nalaną pod korek).

Badanie obejmuje oznaczenie żelaza i wartości UIBC oraz wyliczenie TIBC.
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

HYPERTYROIDYZM
U KOTÓW
DIAGNOZUJ CHOROBĘ I MONITORUJ
TERAPIĘ Z WYKORZYSTANIEM
DEDYKOWANYCH PROFILI
PROFIL TERAPEUTYCZNY (metimazol)
- PODSTAWOWY

T4
Morfologia
ALT, AST, AP, kreatynina, mocznik, fosfor

PROFIL TERAPEUTYCZNY (metimazol)
- ROZSZERZONY

T4 + cTSH
Morfologia
ALT, AST, AP, kreatynina, mocznik, fosfor

Co dziesiąty kot w wieku powyżej 8 lat cierpi na nadczynność tarczycy
W 90 % przypadków może być ona zdiagnozowana na podstawie
pojedynczych wyników wskazujących na podwyższenie T4
Terapia tej endokrynopatii wymaga wielokrotnych badań kontrolnych
Badanie powinno być standardem u kotów w starszym i średnim wieku

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA : VETLAB.PL/ENDOKRYNOLOGIA

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 06

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

HORMONY

POPRZEDNI DZIAŁ

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI
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NASTĘPNY DZIAŁ

IMMUNOLOGIA

Tarczyca
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

Autoprzeciwciała przeciwko T3 i T4 (RIA)

surowica 2 ml

2-3 TYG.

Profil tarczycowy duży

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

1

T4 całkowita

surowica 0,5 ml

1

T4 wolna

surowica 0,5 ml

1

T4 wolna, dializowana (RIA)

surowica 1 ml

7-10

POPULARNE

T4 całkowita + T4 wolna + cTSH + cholesterol + współczynnik K

Profil tarczycowy mały
T4 wolna + cholesterol + współczynnik K

Profil tarczycowy (T4, fT4)

POPULARNE

T4 całkowita + T4 wolna

Profil tarczycowy (T4, cTSH)

POPULARNE

T4 całkowita + cTSH

Profil terapeutyczny (metimazol) podstawowy
T4 całkowita + morfologia + ALT, AP, AST, fosfor, kreatynina, mocznik

Profil terapeutyczny (metimazol) rozszerzony
Profil terapeutyczny (metimazol) - podstawowy + cTSH
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

cTSH (pies, kot)

surowica 0,5 ml

1

Tyreoglobulina - przeciwciała (pies)

surowica 0,5 ml

3-7

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

Nadnercza
Badanie

HORMONY

ACTH

osocze EDTA 0,5 ml (zamrożone)

1-2

Aldosteron (pies, kot)

surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

1

Badanie do diagnostyki hiperaldosteronizmu (zespół Conna).

Kortyzol

Ze względu na pulsacyjne wydzielanie kortyzolu, jego pojedyncze oznaczenie w celu zdiagnozowania nadczynności kory nadnerczy jest niewskazane.
Może być natomiast przydatne w diagnozowaniu niedoczynności kory nadnerczy oraz kontrolowaniu terapii trilostanem.

Stosunek: kortyzol / kreatynina w moczu

POPULARNE

mocz 2 ml (poranny)

1

Negatywny wynik badania pozwala w znacznej mierze wykluczyć nadczynność kory nadnerczy. Przy podwyższonych wynikach zaleca się dodatkowe
wykonanie testu hamowania deksametazonem (niską dawką).

Stosunek: kortyzol / kreatynina w moczu z testem hamowania

3 x mocz 2 ml

Test hamowania do diagnostyki ch. Cushinga z jednoczesnym różnicowaniem pomiędzy postacią nadnerczową a przysadkową.
W przypadku istnienia innych schorzeń (poliuria / polidypsja) możliwe jest uzyskanie wyników wątpliwych.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwszy dzień: 1 - sza próbka moczu
• Drugi dzień: 2 - ga próbka moczu, potem per os 3 x 0,1 mg/kg m.c. deksametazonu co 8 h
• Trzeci dzień: 3 - cia próbka moczu
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

Test hamowania deksametazonem, wysoka dawka (2 x kortyzol)

2 x surowica 0,5 ml

1

Test hamowania deksametazonem w wysokiej dawce wyłącznie do różnicowania pomiędzy przysadkową a nadnerczową ch. Cushinga, po uprzednim
zdiagnozowaniu jej wystąpienia innymi testami.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja i.v. 0,1 mg/kg m.c. deksametazonu
• Drugie pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu

Test hamowania deksametazonem, niska dawka (2 x kortyzol)

2 x surowica 0,5 ml

1

3 x surowica 0,5 ml

1

Test hamowania deksametazonem w niskiej dawce do diagnostyki nadczynności kory nadnerczy.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja i.v. 0,01 mg/kg m.c. deksametazonu u psa (0,1 mg/kg m.c. u kota)
• Drugie pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu

Test hamowania deksametazonem, niska dawka (3 x kortyzol)

Test hamowania deksametazonem w niskiej dawce do diagnostyki ch. Cushinga z jednoczesnym różnicowaniem pomiędzy postacią nadnerczową
a przysadkową.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja i.v. 0,01 mg/kg m.c. deksametazonu u psa (0,1 mg/kg m.c. u kota)
• Drugie pobranie krwi po 4 godzinach od podania deksametazonu
• Trzecie pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu

Test stymulacji ACTH (2 x aldosteron)

2 x surowica 0,5 ml

3-7

Test stymulacji ACTH do diagnostyki zespołu Addisona u pacjentów w trakcie terapii sterydowej, monitorowania pacjentów w trakcie terapii zespołu
Cushinga oraz diagnostyki hiperaldosteronizmu.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja ACTH (Synacthen®) 5 μg/kg m.c. i.v. lub i.m.
• lub: 250 μg/psa powyżej 15 kg, 125 μg/kota oraz psa poniżej 15 kg
• Drugie pobranie krwi po 60-90 minutach

Test stymulacji ACTH (2 x kortyzol)

2 x surowica 0,5 ml

1

Test stymulacji ACTH do diagnostyki i kontroli leczenia nadczynności kory nadnerczy. Test z wyboru do diagnostyki ch. Addisona, jak również
jatrogennej ch. Cushinga.
Przeprowadzenie testu: jak powyżej.

Test stymulacji ACTH (2 x 17 - OH progesteron) (pies)

2 x surowica 0,5 ml

5-7

surowica 1 ml

7-10

Test stymulacji ACTH do diagnostyki atypowej postaci zespołu Cushinga.
Przeprowadzenie testu: jak powyżej.

Profil nadnerczowy (fretka)
17-OH progesteron, androstendion, estradiol (ELISA)
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

Profil terapeutyczny (trilostan - kortyzol) podstawowy

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

Kortyzol, sód, potas

Profil terapeutyczny (trilostan - kortyzol)

Kortyzol, sód, potas, albuminy, ALT, AP, białko całkowite, cholesterol, fosfor nieorganiczny, glukoza, kreatynina, mocznik
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Profil terapeutyczny (trilostan - stymulacja ACTH) - podstawowy

2 x surowica 0,5 ml

1

2 x surowica 0,5 ml

1

Test stymulacji ACTH (2 x kortyzol), sód, potas

Profil terapeutyczny (trilostan - stymulacja ACTH)

Test stymulacji ACTH (2 x kortyzol), sód, potas, albuminy, ALT, AP, białko całkowite, cholesterol, fosfor nieorganiczny, glukoza, kreatynina, mocznik
+ globuliny + stosunek: albuminy / globuliny

Normetanefryna

NOWOŚĆ

osocze EDTA 1 ml (zamrożone)

7-10

osocze EDTA 1 ml (zamrożone)

7-14

mocz 5 ml z mikcji (zamrożony
w ciągu 30 min)

7-10

Badanie stężenia metoksykatecholamin we krwi, do diagnostyki guza chromochłonnego u psów.

Metanefryna, normetanefryna (pies)

NOWOŚĆ

Badanie stężenia metoksykatecholamin we krwi do diagnostyki guza chromochłonnego u psów.

Stosunek: normetanefryna / kreatynina w moczu
Badanie wydzielania metoksykatecholamin z moczem do diagnostyki guza chromochłonnego u psów.
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Hormony płciowe
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

Estradiol (RIA)

surowica 2 ml

7-10

Hormon luteinizujący (LH)

surowica 0,5 ml (schłodzona)

3-7

Progesteron

surowica 0,5 ml

1

Testosteron

surowica 0,5 ml

3-7

Hormon antymüllerowski (AMH) (pies, kot)

surowica 0,5 ml

3-7

Badanie przydatne w diagnostyce hiperestrogenizmu u samic i samców.

POPULARNE

Do diagnostyki pozostałości tkanki jajników / jąder u psów i kotów po kastracji. Możliwy do wykonania niezależnie od fazy cyklu płciowego.

Test stymulacji hCG u kotek (2 x progesteron)

2 x surowica 0,5 ml

1

Test stymulacji hCG do diagnostyki pozostałości tkanki jajnika u kotek po kastracji w trakcie występowania objawów rujowych.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja i.m. 250 I.E. hCG / kota
• Drugie pobranie krwi po 5 - 7 dniach od iniekcji

Test stymulacji hCG u psów i kocurów (2 x testosteron)

2 x surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml,
wymaz z pochwy na szkiełku
nieutrwalony

1-2

Test stymulacji hCG do diagnostyki pozostałości tkanki jąder u psów i kocurów po kastracji.
Przeprowadzenie testu:
• Pierwsze pobranie krwi (wartość bazalna)
• Iniekcja i.v. lub i.m. 200 I.E. hCG / kota i psa do 15kg lub 300 I.E. hCG / psa powyżej 15kg
• Drugie pobranie krwi po 1 godzinie od iniekcji

Profil ustalenie fazy cyklu płciowego u suk

NOWOŚĆ

Badanie cytologiczne pochwy u suk, progesteron
Ustalenie fazy cyklu płciowego.
Zaleca się przesłanie 3 - 5 preparatów oraz podanie terminu rozpoczęcia cieczki.
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Pozostałe hormony
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HORMONY

BNP (NT - proBNP, propeptyd natriuretyczny typu B) (kot)

surowica 0,5 ml

3-7

BNP (NT - proBNP, propeptyd natriuretyczny typu B) (pies)

osocze EDTA 0,5 ml

3-7

Erytropoetyna

surowica 0,5 ml (schłodzona)

3-7

Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF1, somatomedyna C)

surowica 0,5 ml

3-7

Insulina (pies)

surowica 0,5 ml (schłodzona)

1-3

Parathormon

surowica 0,5 ml (zamrożone)

7-10

Białko zależne od parathormonu (PTHrP)

surowica lub osocze EDTA 0,5 ml
(zamrożone)

7-10
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CRP

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

PROCES ZAPALNY
POD KONTROLĄ!

DLACZEGO WARTO GO OZNACZAĆ?
Wzrost jego stężenia jest proporcjonalny do nasilenia
procesu zapalnego
Kilkukrotne oznaczenia pozwalają na odzwierciedlenie
dynamiki procesu zapalnego
Dostarcza dodatkowych informacji diagnostycznych
w porównaniu z liczbą leukocytów
Jednoznacznie identyﬁkuje stan zapalny u zwierząt
z neutroﬁlią i limfopenią oraz u psów z immunosupresją
Stosowane leki nie wpływają na zafałszowanie
jego stężenia

ZASTOSOWANIE I ZALETY
Diagnostyka stanów zapalnych u psów
Monitoring efektywności leczenia
Oszacowanie rokowania
Brak wyników fałszywie dodatnich
Wyniki w ciągu jednego dnia

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 07

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

IMMUNOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

HORMONY
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NASTĘPNY DZIAŁ

MIKROBIOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

IMMUNOLOGIA

Autoprzeciwciała przeciwko insulinie (RIA)

surowica 0,5 ml (zamrożona)

3-4 TYG.

CRP (białko C reaktywne) (pies)

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

3-5

surowica 0,5 ml

1-3

płyn z jamy ciała 0,5 ml

1-3

surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml, płyn mózgowordzeniowy 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

3-7

POPULARNE

Czynnik reumatoidalny (pies)

Elektroforeza białek surowicy

POPULARNE

Elektroforeza białek w płynie z jamy ciała

NOWOŚĆ

Immunofiksacja
Diagnostyka gammapatii monoklonalnej, chorób mieloproliferacyjnych (np.: szpiczak mnogi).

Immunoglobulina A (IgA)
Diagnostyka steroidozależnego zapalenia tętnic i opon mózgowo-rdzeniowych (SRMA).

Immunoglobulina A (IgA) (oznaczenie podwójne)
Diagnostyka steroidozależnego zapalenia tętnic i opon mózgowo-rdzeniowych (SRMA).

Immunoglobulina G (IgG)

Diagnostyka wrodzonego niedoboru IgG u psów i kotów. U tych gatunków badanie nie służy do oceny podaży siary.

Kompleksy immunologiczne

surowica 0,5 ml

3-7

Diagnostyka zmian spowodowanych odkładaniem się kompleksów immunologicznych (zapalenie stawów tła immunologicznego, zapalenie naczyń
skórnych, toczeń układowy).

Przeciwciała antyjądrowe (ANA)

surowica 0,5 ml

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

IMMUNOLOGIA

Przeciwciała antypłytkowe

krew EDTA 2 ml

7-10

Receptor acetylocholinowy - przeciwciała (Myasthenia gravis) (IFT)

surowica 1 ml

10-14

Receptor acetylocholinowy - przeciwciała (Myasthenia gravis) (RIA)

surowica 1 ml

3-4 TYG.

SAA (surowiczy amyloid A) (kot)

surowica 1 ml

2-5

Test Coombsa, bezpośredni (pies, kot)

krew EDTA 1 ml

1

Włókna M2 - przeciwciała (zapalenie mięśni żwaczy) (pies)

surowica 0,5 ml

2-3 TYG.
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DERMATOFITY

Wynik w ciągu 3-7 dni
Szybka i czuła metoda
diagnoﬆyki grzybic skórnych
Brak wpływu obecności grzybów
pleśniowych na wynik badania
Wykrywa i różnicuje grzyby z rodzaju
Microsporum, Trichophyton, Nannizzia
Wynik ujemny z wysokim
prawdopodobieńﬆwem pozwala
na wykluczenie dermatofitozy

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 08

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

MIKROBIOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

IMMUNOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

MOCZ

Mikrobiologia ogólna
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Autoszczepionka doustna

izolat z hodowli pochodzący
z przewodu pokarmowego

NOWOŚĆ

7-10

Autoszczepionkę wykonuje się po wcześniejszym badaniu mikrobiologicznym kału. Jest ona dedykowana zakażeniom układu pokarmowego. W przypadku izolatu Escherichia coli zaleca się wcześniejsze określenie patotypu aby wykluczyć szczep saprofityczny.
Domówienie autoszczepionki możliwe jest w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Autoszczepionka iniekcyjna

izolat z hodowli

NOWOŚĆ

7-10

Autoszczepionkę wykonuje się po wcześniejszym badaniu mikrobiologicznym w kierunku bakterii tlenowych i / lub grzybów drożdżopodobnych.
Domówienie autoszczepionki możliwe jest w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Autoszczepionka wirusowa

brodawki umieszczone
w roztworze soli fizjologicznej

3-4 TYG.

Przed wykonaniem autoszczepionki wirusowej należy wykonać badanie histologiczne celem upewnienia się, że przyczyną jest wirus.

Badanie bakteriologiczne moczu + antybiogram

POPULARNE

mocz 3 ml w pojemniku lub
w probówce z kwasem bornym

2-7

Posiew (badanie ilościowe).
Zaleca się pobranie moczu metodą cystocentezy.
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Bakterie beztlenowe + antybiogram

wymaz na podłożu węglowym,
płyn z jamy ciała, bioptat
(zabezpieczony przed dostępem
powietrza)

3-7

Cena badania obejmuje antybiogram dla jednego wyizolowanego szczepu (penicylina, metronidazol). Błona śluzowa górnych dróg oddechowych
skolonizowana jest przez różne gatunki bakterii w tym liczne bakterie beztlenowe, stanowiące najczęściej mikroflorę fizjologiczną górnych dróg
oddechowych. Izolacja tych szczepów nie jest podstawą do postawienia diagnozy. W związku z tym do badania w kierunku bakterii beztlenowych nie
zaleca się przesyłać materiałów pobranych z gardła, jamy ustnej oraz nosa.
Z treści jelita oraz kału wykonywane jest badanie w kierunku Clostridioides difficile / Clostridium perfingens.

Badanie lekowrażliwości metodą MIC

izolat z hodowli

5-7

Badanie dedykowane dla bakterii tlenowych, dla których oznaczenie lekowrażliwości metodą dyfuzyjno - krążkową nie jest możliwe.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

Posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych, wykrycie i izolacja m.in. szczepów patogennych: Salmonella spp., Campylobacter
spp., Yersinia spp., grzyby drożdżopodobne.
Badanie rekomendowane dla wszystkich próbek kału, wymazów z prostnicy / kloaki oraz wycinków jelit.
Ze względu na naturalną obecność bakterii beztlenowych w kale zaleca się dodatkowo badanie w kierunku toksyn Clostridium spp.
Po wykonaniu mikrobiologicznego badania kału istnieje możliwość domówienia badania w kierunku Escherichia coli patogennej. Szczepy są przechowywane 5 dni od wydania wyniku. Czas wykonania dodatkowego badania wynosi ok. 5 - 7 dni.
W przypadku wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu, czas wykonania dodatkowego badania
wynosi ok. 3 tygodnie.
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki doustnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie mikrobiologiczne kału pełne + antybiogram (pies, kot)

POLECANE

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

5-10

Posiew w kierunku bakterii tlenowych i grzybów drożdżopodobnych, wykrycie i izolacja m.in. szczepów patogennych: Salmonella spp., Campylobacter
spp., Yersinia spp., patogenna E.coli (STEC / EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) met. PCR, grzyby drożdżopodobne.
Ze względu na naturalną obecność bakterii beztlenowych w kale zaleca się dodatkowo badanie w kierunku toksyn Clostridium spp..
W przypadku wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu, czas wykonania dodatkowego badania
wynosi ok. 3 tygodnie.
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki doustnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram (ptaki)

NOWOŚĆ

kał (świeży)

3-7

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, Salmonella spp. oraz grzybów drożdżopodobnych.
W przypadku wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu, czas wykonania dodatkowego badania
wynosi ok. 3 tygodnie.

Badanie mikrobiologiczne pełne + antybiogram

wymaz na podłożu węglowym,
płyn z jamy ciała lub bioptat
(zabezpieczony przed dostępem
powietrza)

3-7

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych.
W przypadku narządów cena dotyczy 1 narządu.
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie w kierunku dermatofitów

POPULARNE

sierść, włosy, zeskrobiny

21

sierść, włosy, zeskrobiny

3-7

W przypadku grzybic powierzchownych skóry gładkiej materiał do badań stanowią:
• zeskrobiny z brzegów zmian,
• obcięte pazury lub płytki paznokciowe.
W przypadku grzybic powierzchownych skóry owłosionej:
• zeskrobiny ze skóry w okolicy zmienionych włosów, włosy z cebulkami.
Wstępny wynik wydawany jest po 10 dniach.
Całkowity czas trwania hodowli, po którym wydawany jest wynik ostateczny, wynosi 21 dni.
W przypadku pozytywnego wyniku w pierwszym odczycie czas całego badania zostanie skrócony.

Badanie w kierunku dermatofitów (PCR)

POPULARNE

Realtime PCR do wykrywania DNA dermatofitów.
Badanie pozwala wykryć i zróżnicować wszystkie istotne rodzaje jak: Microsporum spp., Trichophyton spp. (obejmuje m.in.: Trichophyton mentagrophytes, erinacei, benhamiae, rubrum, verrucosum, tonsurans, equinum), Nannizia gypsea.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram

POPULARNE

wymaz na podłożu

3-7

Każdy wymaz posiewany jest osobno (próbki nie są pulowane).
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Badanie wymazu (bakterie tlenowe + grzyby drożdżopodobne)
+ antybiogram

wymaz na podłożu

3-7

POPULARNE

Grzyby drożdżopodobne, poza badaniem hodowlanym, identyfikowane są również w bezpośrednim preparacie mikroskopowym.
Każdy wymaz posiewany jest osobno (próbki nie są pulowane).
Istnieje możliwość domówienia autoszczepionki iniekcyjnej za dodatkową opłatą w ciągu 3 dni od otrzymania wyniku badania.

Grzybice powierzchowne gadów

NOWOŚĆ

zeskrobiny

21

Posiew w kierunku Microsporum spp., Trichophyton spp., grzybów pleśniowych oraz grzybów drożdżopodobnych.

Grzyby drożdżopodobne

wymaz na podłożu

3-7

Grzyby drożdżopodobne, poza badaniem hodowlanym, identyfikowane są również w bezpośrednim preparacie mikroskopowym.

Mykogram

izolat z hodowli

3-7

Badanie wykonywane tylko dla grzybów drożdżopodobnych (oprócz Malassezia spp.).

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

63

Mikrobiologia kierunkowa
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Actinomyces spp.

wymaz na podłożu węglowym,
wydzielina, ropa lub treść
z przetoki

3-4 TYG.

Aspergillus spp.

wymaz lub popłuczyny z dróg
oddechowych

3-7

Bordetella bronchiseptica

wymaz na podłożu

3-7

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Campylobacter spp.
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Clostridioides difficile / Clostridium perfingens

Cena obejmuje oznaczenie lekowrażliwości na metronidazol.
Bakterie z rodzaju Clostridium występują zarówno w przewodzie pokarmowym zwierząt zdrowych, jak i z biegunką. W celu określenia czy szczep jest
patogenny należy wykonać badanie w kierunku toksyn.

Clostridioides difficile toksyna A + B (IC)

kał (świeży)

1-2

Clostridium perfringens - enterotoksyna (ELISA)

kał (świeży)

2-5

Nocardia spp.

wymaz na podłożu węglowym,
wydzielina lub punktat

2-3 TYG.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Patogenna Escherichia coli (STEC / EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) (PCR)
+ antybiogram

kał lub wymaz na podłożu
węglowym

5-10

Pasteurella spp.

wymaz na podłożu

3-7

kał lub wymaz na podłożu
węglowym

3-7

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Salmonella spp.

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
Uwaga: w przypadku wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu, czas wykonania dodatkowego
badania wynosi ok 3 tygodnie.

Staphylococcus aureus

wymaz na podłożu

3-7

kał lub wymaz na podłożu
węglowym

3-7

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Yersinia spp.
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

W celu wykonania badania w kierunku innych gatunków drobnoustrojów prosimy o kontakt z laboratorium.
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MOCZ

POPRZEDNI DZIAŁ

MIKROBIOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

PARAZYTOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MOCZ

Analiza kamieni

kamienie moczowe min. 0,1 g

3-7

Badanie cytologiczne moczu

mocz 5 ml

2-4

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

surowica 0,5 ml

7-10

mocz 5 ml

3-7

osad moczu, preparaty
bogatokomórkowe lub bioptat
(utrwalony w formalinie)

2-3 TYG.

Ocena składników morfotycznych moczu ze szczególnym uwzględnieniem nabłonków.
Wstępna diagnostyka nowotworów pęcherza moczowego.

Badanie moczu podstawowe
pH, białko, glukoza, erytrocyty, ketony, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, azotyny

Badanie osadu moczu
Erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, kryształy, wałeczki

Badanie moczu ogólne

POPULARNE

Badanie podstawowe moczu + badanie osadu

Badanie moczu pełne

POPULARNE

Badanie ogólne moczu + stosunek: białko / kreatynina

CPSE (esteraza swoista dla prostaty psów)
Do diagnostyki przerostu prostaty u psów.

Elektroforeza moczu (SDS - PAGE)
W cenie badania oznaczany jest również stosunek białka do kreatyniny.
Poszerzona diagnostyka przy podejrzeniu glomerulo - / nefropatii.

Mutacja BRAF (pies) (PCR)

NOWOŚĆ

Diagnostyka przy podejrzeniu raka przejściowokomórkowego (TCC).
Materiałem do badania jest mocz poranny (mocz i preparaty z osadu), preparaty bogatokomórkowe ze zmian ściany pęcherza moczowego, cewki,
prostaty lub utrwalone w formalinie bioptaty z tych narządów.

Nowotwór pęcherza moczowego - antygen (pies)

mocz 1 ml (bez krwi)

1-2

Badanie służy do wykluczenia występowania raka przejściowokomórkowego (TCC). Wynik dodatni powinien być zweryfikowany w dalszej diagnostyce
(badanie histopatologiczne, mutacja BRAF).
Uwaga: obecność krwi, leukocytów lub glukozy w moczu może skutkować wynikiem fałszywie dodatnim.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

MOCZ

Stosunek: albuminy / kreatynina

NOWOŚĆ

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

Wczesny wskaźnik w diagnostyce nefropatii i niewydolności nerek.

Stosunek: białko / kreatynina
Do diagnostyki ilościowej proteinurii. Zaleca się przesyłanie do badania moczu bez aktywnego osadu.

Stosunek: kwasy żółciowe / kreatynina
Badanie przesiewowe w diagnostyce chorób wątroby, w tym krążenia wrotno - obocznego.
Zaleca się pobranie próbki moczu 4 - 8h po posiłku.
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ANALIZA KAMIENI

MOCZOWYCH
Badanie przeprowadzane metodą spektroskopii w podczerwieni

Każdy kamień przed analizą poddany jest homogenizacji
co pozwala na analizę zarówno warstwy zewnętrznej jak i rdzenia!
Przepuszczana przez próbkę wiązka promieniowania podczerwonego rejestrowana
jest przez analizator jako widma absorbancji (piki), których porównanie z widmami
wzorcowymi pozwala nam na precyzyjne określenie składu analizowanego materiału

Do wykonania oznaczenia potrzebujemy niewielkiej ilości materiału - wystarczy już 0,1 g!
Badanie dostępne jest dla wszystkich gatunków ssaków
Czas oczekiwania na wyniki to 3-7 dni

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 10

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

PARAZYTOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

MOCZ
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NASTĘPNY DZIAŁ

PŁYNY USTROJOWE

Kał
Badania serologiczne i molekularne w kierunku chorób pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych znajdują
się w dziale CHOROBY ZAKAŹNE.
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Profil parazytologiczny (ELISA)

POPULARNE

kał min. 25 g

1-2

kał min. 30 g

1-2

surowica 0,5 ml

1-2

Flotacja + Giardia spp. - antygen (ELISA)

Profil parazytologiczny (ELISA) + sedymentacja

Angiostrongylus vasorum (pies) - antygen (IC)

POPULARNE

NOWOŚĆ

W ofercie jest również dostępne badanie Angiostrongylus vasorum (PCR), które znajduje się w dziale Choroby zakaźne.

Cryptosporidium spp. - antygen (IC)

kał min. 15 g

1-2

W ofercie jest również dostępne badanie Cryptosporidium spp. (PCR), które znajduje się w dziale Choroby zakaźne.

Flotacja

kał min. 15 g

1-2

Giardia spp. - antygen (ELISA)

kał min. 15 g

1-2

Izolacja larw (test Baermann'a)

kał pobrany z prostnicy
min. 30 g

2-3

Identyfikacja pasożyta

pasożyt w soli fizjologicznej

3-7

Preparat barwiony

kał 5 g

1-2

POPULARNE

Wykrywanie larw nicieni płucnych.
Materiał powinien być pobrany z prostnicy w celu uniknięcia kontaminacji nicieniami środowiskowymi.

NOWOŚĆ

Barwienie zmodyfikowaną metodą Ziehl - Neelsena w kierunku oocyst Cryptosporidium spp.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Rozmaz bezpośredni kału

NOWOŚĆ

kał 3 g

1

Mikroskopowa ocena występowania trofozoitów Giardia spp. oraz Tritrichomonadidae / Trichomonadidae. Materiał powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 6h od pobrania.

Sedymentacja

72

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

kał min. 15 g

1-2

Krew
Badania serologiczne i molekularne w kierunku chorób pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych znajdują
się w dziale CHOROBY ZAKAŹNE.
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Babesia spp.

krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1

krew EDTA 1 ml

3-7

krew EDTA 1 ml

1

krew EDTA 1 ml

3-7

krew EDTA 1 ml

3-7

krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-2

Badanie mikroskopowe.

Mikrofilarie (badanie ilościowe)
Określenie liczby mikrofilarii w ml krwi.
Badanie pomocne w opracowywaniu schematu leczenia z uwzględnieniem intensywności inwazji.

Mikrofilarie (test Knotta)
Mikroskopowe wykrywanie mikrofilarii.
Krew najlepiej pobierać późnym popołudniem lub wieczorem.

Mikrofilarie (PCR)
Wykrywanie i różnicowanie między D. immitis i D. repens.

Mikrofilarie (typizacja)
Mikroskopowe określenie przynależności gatunkowej.
Obejmuje także gatunki inne niż D. immitis i D. repens oraz badanie ilościowe.

Pasożyty krwi

Badanie mikroskopowe.
Wykrywanie pasożytów krwi w rozmazie: Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis, Mycoplasma spp., mikrofilarie.
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Sierść i zeskrobiny
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Ektopasożyty

sierść, włosy, zeskrobiny

1

Prosimy o przesyłanie materiału w szczelnie zamkniętych torebkach (papierowych, foliowych) lub suchych pojemnikach.
W ofercie jest również dostępne badanie Sarcoptes spp. - przeciwciała (ELISA), które znajduje się w dziale Choroby zakaźne.

Inne badania kału
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Badanie kału na strawność

kał min. 15 g

1

kał min. 15 g

3-7

kał min. 15 g

3-7

kał 5 g (schłodzony)

5-7

kał min. 15 g

1

Co najmniej na trzy dni przed planowanym badaniem należy podawać karmę na bazie mięsa.

Chymotrypsyna (kot)
Do diagnostyki zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u kotów.

Elastaza trzustkowa (pies)
Do diagnostyki zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u psów.

Kalprotektyna

NOWOŚĆ

Marker stanu zapalnego jelit.

Test na krew utajoną w kale

Co najmniej na trzy dni przed planowanym badaniem należy przestać podawać surowe mięso (jeśli takie było podawane) lub karmę na bazie mięsa.
Podawanie preparatów żelazowych i / lub witaminy C może wpływać na zafałszowanie wyniku.
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ELEKTROFOREZA
BIAŁEK

Powszechnie stosowana technika do badań
przesiewowych surowicy oraz płynów z jam ciała
pod kątem dysproteinemii
Pozwala na rozpoznawanie
i ocenę przebiegu:
stanów zapalnych,
zakażeń,
niedoborów przeciwciał,
gammapatii,
hepato-, nefro- oraz enteropatii,
i wielu innych…

W Vetlabie stosujemy nowoczesną metodę
kapilarową, która dzięki pełnej automatyzacji i wysokiej rozdzielczości pozwala
na szybki i dokładny podział białek
na frakcje: albuminy, alfa-globuliny,
beta-globuliny, gamma-globuliny

Rezultaty analizy rozdziału białek podane
są w wyniku jako wartości procentowe
i bezwzględne, a także w formie graficznej

POLSKIE LABORATORIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

HISTOPATOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

PŁYNY USTROJOWE

Badanie płynu z jamy ciała

płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml
(bez antykoagulantu), preparaty
nieutrwalone

1-4

płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml
(bez antykoagulantu), preparaty
nieutrwalone

1-4

Białko całkowite, liczba komórek, ocena mikroskopowa

Badanie płynu z jamy ciała - rozszerzone

Białko całkowite, cholesterol, LDH, trójglicerydy, stosunek cholesterol/trójglicerydy, liczba komórek, ocena mikroskopowa

Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)

płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml
(bez antykoagulantu), preparaty
nieutrwalone

1-4

Ocena składu komórkowego osadu popłuczyn: leukocyty (leukogram na podstawie 400 komórek), erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu,
obecność komórek bakteryjnych
Z uwagi na nietrwałość materiału zaleca się przesłać dodatkowo preparaty wykonane niezwłocznie po pobraniu popłuczyn.

Badanie wymazu lub popłuczyn z tchawicy (TTW)

płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml
(bez antykoagulantu), preparaty
nieutrwalone

1-4

Ocena składu komórkowego osadu popłuczyn / wymazu: leukocyty (leukogram na podstawie 400 komórek), erytrocyty, komórki nabłonkowe,
obecność śluzu, obecność komórek bakteryjnych
Z uwagi na nietrwałość materiału zaleca się przesłać dodatkowo preparaty wykonane niezwłocznie po pobraniu popłuczyn.

Kwas mlekowy w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne

osocze NaF 0,5 ml, płyn 0,5 ml
(NaF)

1

surowica 0,5 ml, płyn 0,5 ml
(bez antykoagulantu)

1

osocze NaF 0,5 ml, płyn 0,5 ml
(NaF)

1

surowica 0,5 ml, płyn 0,5 ml
(bez antykoagulantu)

1

Próba Rivalty

płyn 0,5 ml
(bez antykoagulantu)

1

Punktat mazi stawowej

punktat 3 ml (EDTA)

1-4

Kreatynina w płynie i surowicy - oznaczenie podwójne

Glukoza w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Bilirubina całkowita w płynie i w surowicy - oznaczenie podwójne

NOWOŚĆ

Liczba komórek, białko całkowite, ocena mikroskopowa
Uwaga: ze względu na konsystencję materiału w niektórych przypadkach oznaczenie liczby komórek i / lub stężenia białka całkowitego może być
niemożliwe.
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NASTĘPNY DZIAŁ

CHOROBY ZAKAŹNE

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HISTOPATOLOGIA

Badanie cytologiczne (Vetlab)

POPULARNE

preparaty na szkiełku
nieutrwalone (do 5 szt.)

3-7

preparaty na szkiełku
nieutrwalone

7-14

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie wykonywane w laboratoriach Vetlab we Wrocławiu i Warszawie.

Badanie cytologiczne (Berlin)
Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.
Cena badania w przypadku wysłania do 6 preparatów z 1 - 2 lokalizacji.

Badanie histologiczne (Berlin)

POPULARNE

Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.
Cena badania obejmuje do 2 wycinków lub bioptatów od 1 zwierzęcia (fragmenty zmian rozrostowych, narządów, skóry).

Badanie histologiczne o zwiększonej pracochłonności (Berlin)

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.
Cena badania obejmuje materiał wymagający przygotowania zwiększonej liczby preparatów (np.: listwa mleczna z 3 lub więcej pakietami, cała
śledziona, oba jądra, oko, macica z jajnikami).

Badanie immunohistochemiczne (Berlin)

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie wykonywane przez Pracownię Patologii Weterynaryjnej w Berlinie.
Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej.
Cena obejmuje do 2 markerów. Przykładowe markery: limfocyty B, limfocyty T, Ki67, c-kit, cytokeratyna, inne na zapytanie.

Badanie histologiczne (Wrocław)

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

NOWOŚĆ

7-14

Badanie wykonywane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu.
Cena badania obejmuje do 2 wycinków lub bioptatów od 1 zwierzęcia (fragmenty zmian rozrostowych, narządów, skóry).

Badanie histologiczne o zwiększonej pracochłonności (Wrocław)

NOWOŚĆ

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie wykonywane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu.
Cena badania obejmuje materiał wymagający przygotowania zwiększonej liczby preparatów (np.: listwa mleczna z 3 lub więcej pakietami, cała
śledziona, oba jądra, oko, macica z jajnikami).

Badanie histochemiczne (Wrocław)

NOWOŚĆ

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie, bloczek parafinowy

7-14

Badanie wykonywane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu.
Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej.
Lista barwień na zapytanie.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

HISTOPATOLOGIA

Badanie immunohistochemiczne (Wrocław)

wycinek utrwalony
w 4-10% formalinie lub bloczek
parafinowy

NOWOŚĆ

7-14

Badanie wykonywane w Katedrze Anatomii Patologicznej UP we Wrocławiu.
Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej.
Cena badania obejmuje 1 marker. Przykładowe markery: limfocyty B, limfocyty T, Ki67, c-kit, cytokeratyna, inne na zapytanie.

Badanie klonalności limfocytów (PARR - cytologia)

NOWOŚĆ

rozmaz, preparat cytologiczny
lub zawiesina komórek (EDTA
lub bez antykoagulantu) 0,5 ml

7-14

Badanie wykrywające klonalną rearanżację genów receptora limfocytów B i T metodą PCR przy podejrzeniu chłoniaka.
Uwaga: w niektórych przypadkach uzyskanie materiału diagnostycznego z przesłanej próbki może być niemożliwe m. in. ze względu na niską komórkowość, stopień utrwalenia, inhibitory.

Badanie klonalności limfocytów (PARR - histologia)

wycinek utrwalony w 4-10%
formalinie

7-14

Badanie dodatkowe zlecane po diagnozie histopatologicznej.
Badanie wykrywające klonalną rearanżację genów receptora limfocytów B i T metodą PCR przy podejrzeniu chłoniaka.
Uwaga: w niektórych przypadkach uzyskanie materiału diagnostycznego z przesłanej próbki może być niemożliwe m. in. ze względu na niską komórkowość, stopień utrwalenia, inhibitory.

Badanie cytologiczne pochwy u suk

wymaz z pochwy na szkiełku
nieutrwalony

1-2

rozmaz szpiku nieutrwalony

7-14

Ustalenie fazy cyklu płciowego.
Zaleca się przesłanie 3 - 5 preparatów oraz podanie terminu rozpoczęcia cieczki.

Badanie szpiku kostnego - mielogram

Badanie wykonywane jest przez dr n. wet. Katarzynę Mróz.
Zalecane jest przesłanie 4 - 8 preparatów.
Do wykonania badania niezbędne jest wypełnienie ankiety z dodatkowymi informacjami dostępnej na stronie www.vetlab.pl/do-pobrania/ lub poprzez
Panel Klienta.

Immunofenotypizacja

zawiesina bioptatu, krew EDTA,
szpik kostny lub płyn z jamy
ciała

1-4

Badanie wykonywane w Pracowni Cytometrii Przepływowej w laboratorium Vetlab Warszawa.
Badanie immunofenotypu komórek nowotworowych chłoniaków i białaczek u psów metodą cytometrii przepływowej.
Uwaga: badanie wymaga specjalnych warunków transportu materiału! Szczegóły dostępne na www.vetlab.pl/cytometria.
Do wykonania badania niezbędne jest wypełnienie ankiety z dodatkowymi informacjami dostępnej na stronie www.vetlab.pl/do-pobrania/ lub poprzez
Panel Klienta.
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NASTĘPNY DZIAŁ

CHOROBY ZAKAŹNE

Pies
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Choroby górnych dróg oddechowych psów (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Adenovirus, typ 2 (kaszel kenelowy) (PCR), Parainfluenza (PCR), Bordetella bronchiseptica (PCR), Mycoplasma cynos (PCR)

Choroby przenoszone przez kleszcze - krew (PCR)

krew EDTA 1 ml

3-7

kleszcz

3-7

płyn mózgowordzeniowy 0,5 ml

3-7

surowica 0,5 ml

5-7

Anaplasma phagocytophilum (PCR), Ehrlichia canis (PCR), Babesia spp. (PCR)

Choroby przenoszone przez kleszcze - kleszcz (PCR)
Anaplasma phagocytophilum (PCR), Ehrlichia canis (PCR), Babesia spp. (PCR), Borrelia burgdorferi (PCR)

Profil neurologiczny (PCR)
Neospora caninum (PCR), Toxoplasma gondii (PCR), wirus nosówki (PCR)

Profil odporności poszczepiennej (przeciwciała)

Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) - przeciwciała (ELISA), Parvovirus - przeciwciała (ELISA), wirus nosówki - przeciwciała (ELISA)

Profil podróżny Australia I (przeciwciała)

surowica 2 ml

3-7

Brucella canis - przeciwciała (IFT), Ehrlichia canis - przeciwciała (IFT), Leishmania spp. - przeciwciała (ELISA)

Profil podróżny Australia II (przeciwciała)

surowica 2 ml

3-7

Ehrlichia canis - przeciwciała (IFT), Brucella canis - przeciwciała (IFT), Leishmania spp. - przeciwciała (ELISA), Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja)

Profil podróżny Południowa Afryka

krew EDTA 0,5 ml, surowica 3 ml
i rozmaz krwi

7-10

Leishmania spp. - przeciwciała (ELISA), Babesia gibsoni - przeciwciała (IFT), Brucella canis - przeciwciała (aglutynacja), mikrofilarie (test filtracyjny),
Trypanosoma evansi - przeciwciała (aglutynacja), pasożyty krwi

Profil reprodukcyjny psów (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Mycoplasma spp. (PCR), Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR), Herpesvirus (CHV) (PCR)
Materiał należy pobrać z błon śluzowych narządów rozrodczych zwierząt dorosłych, a w przypadku poronień lub martwych urodzeń z błon śluzowych
i narządów martwych płodów.

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

83

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Profil robaki płucne psów (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z gardła lub płyn z BAL 0,5 ml

3-7

Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub mocz 2 ml

3-7

Adenovirus, typ 2 (kaszel kenelowy) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

Anaplasma phagocytophilum - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Anaplasma phagocytophilum (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Anaplasma platys (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

7-10

Angiostrongylus vasorum (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Aspergillus spp. - przeciwciała (aglutynacja)

surowica 0,5 ml

3-7

Babesia canis - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Babesia gibsoni - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

7-10

Angiostrongylus vasorum (PCR), Crenosoma vulpis (PCR)
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Babesia spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Bocavirus (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

Bordetella bronchiseptica (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Borrelia burgdorferi - IgG - przeciwciała (immunoblotting)

surowica 0,5 ml

2-4

Borrelia burgdorferi - IgM - przeciwciała (immunoblotting)

surowica 0,5 ml

2-4

Borrelia burgdorferi IgM + IgG - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

2-4

punktat 0,5 ml lub bioptat

3-7

Brucella canis - przeciwciała (aglutynacja)

surowica 0,5 ml

7-10

Brucella canis - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Różnicowanie między B. canis, B. gibsoni i B. vulpes.

Badanie przesiewowe w kierunku Borrelia burgdorferi.

Borrelia burgdorferi (PCR)
Badanie uwzględnia również B. afzelii i B. garinii.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Coronavirus (pies) (PCR)

kał 5 g

3-7

Crenosoma vulpis (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z gardła lub płyn z BAL 0,5 ml

3-7

kał 5 g

3-7

Dirofilaria immitis - antygen (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Ehrlichia canis - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Ehrlichia canis (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Helicobacter spp. (PCR)

bioptat żołądka lub wymiociny

3-7

Hepatozoon canis (PCR)

krew EDTA 1 ml

3-7

Herpesvirus (CHV) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Herpesvirus (CHV) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Leishmania spp. - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Cryptosporidium spp. (PCR)
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Leishmania spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Leishmania spp. (PCR)

punktat 0,5 ml, bioptat lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja)

surowica 0,5 ml

3-7

Leptospira spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml, mocz 1 ml lub
inne (ciało szkliste, płyn komory
oka, płyn mózgowo-rdzeniowy)

3-7

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR)

wydzielina lub punktat min. 5 ml

3-7

Mycoplasma cynos (PCR)

wymaz bogatokomórkowy lub
popłuczyny z tchawicy 0,5 ml

3-7

Mycoplasma spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Mykoplazmy hemotropowe (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Neospora caninum - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Neospora caninum (PCR)

płyn mózgowo-rdzeniowy 2 ml
lub kał 5 g

3-7

Materiał do badania to: szpik kostny, punktat z węzła chłonnego, bioptat skóry lub wymaz ze spojówki.

Badanie uwzględnia M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti i M. canetti.

Oznaczenie i różnicowanie między: Mycoplasma haemocanis i Candidatus Mycoplasma haemotoparvum.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Parainfluenza (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Parvovirus - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Parvovirus - antygen (ELISA)

kał 5 g

3-7

Parvovirus (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

Rickettsia conorii / felis - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Rickettsia rickettsii - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Rickettsia spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml, kleszcz lub
bioptat skóry (nieutrwalony)

3-7

Sarcoptes spp. - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Tężec - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

7-10

surowica 0,5 ml

3-7

krew EDTA 0,5 ml lub płyn
mózgowo-rdzeniowy 1 ml

7-10

Toxoplasma gondii - IgG + IgM - przeciwciała (IFT)

Toxoplasma gondii (PCR)
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POPULARNE

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Trypanosoma evansi - przeciwciała (aglutynacja)

surowica 0,5 ml

7-10

surowica 0,5 ml

5-7

surowica 0,5 ml

5-7

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub płyn
mózgowo-rdzeniowy 0,5 ml

3-7

Wirus nosówki - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml lub płyn
mózgowo-rdzeniowy 0,5 ml

3-7

Wirus nosówki (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub inny

3-7

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - IgG - przeciwciała (ELISA)

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - IgM - przeciwciała (ELISA)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Do badania można przesłać: krew EDTA, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymaz bogatokomórkowy ze spojówki lub mocz.
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Kot
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Choroby oczu kotów (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

FCoV + FeLV + FIV (IFT, ELISA)

surowica 0,5 ml

1-3

FeLV + FIV (ELISA)

surowica 0,5 ml

1-3

surowica 0,5 ml

5-7

Chlamydia felis (PCR), Herpesvirus (FHV-1) (PCR), Mycoplasma spp. (PCR), Calicivirus (PCR)

POPULARNE

Profil odporności poszczepiennej (przeciwciała)

Calicivirus - przeciwciała (ELISA), Herpesvirus (FHV-1) - przeciwciała (ELISA), wirus panleukopenii - przeciwciała (ELISA)

Profil podróżny

krew EDTA 1 ml, surowica 0,5 ml

2-5

Ehrlichia canis - przeciwciała (IFT), Leishmania spp. - przeciwciała (IFT), mikrofilarie (PCR), Hepatozoon felis (PCR)

Profil reprodukcyjny kotów (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Mycoplasma spp. (PCR), Chlamydia felis (PCR), Herpesvirus (FHV - 1) (PCR)
Materiał należy pobrać z błon śluzowych narządów rozrodczych zwierząt dorosłych, a w przypadku poronień lub martwych urodzeń z błon śluzowych
i narządów martwych płodów.

Aelurostrongylus abstrusus (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z gardła, płyn z BAL 0,5 ml

3-7

Anaplasma phagocytophilum - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Anaplasma phagocytophilum (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Bartonella henselae - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Bartonella spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Borrelia burgdorferi - IgG + IgM - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Calicivirus + Herpesvirus (FHV - 1) - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

3-7

Calicivirus (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Chlamydia felis (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

kał 5 g

3-7

Cytauxzoon felis (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Ehrlichia canis (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

FCoV (koci Coronavirus) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

1-3

Cryptosporidium spp. (PCR)

NOWOŚĆ
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

FCoV (koci Coronavirus) (PCR)

płyn 1 ml lub kał 5 g

3-7

FeLV (wirus białaczki kotów) - antygen (ELISA)

surowica 0,5 ml

1-3

FeLV (wirus białaczki kotów) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

FIV - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml

1-3

FIV - przeciwciała (immunoblotting)

surowica 0,5 ml

7-10

FIV (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

7-10

Helicobacter spp. (PCR)

bioptat żołądka lub wymiociny

3-7

Hepatozoon felis (PCR)

krew EDTA 1 ml

3-7

Herpesvirus (FHV - 1) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Leishmania spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Leishmania spp. (PCR)

punktat 0,5 ml, bioptat lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

NOWOŚĆ

Materiał do badania to: szpik kostny, punktat z węzła chłonnego, bioptat skóry lub wymaz ze spojówki.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR)

wydzielina lub punktat min. 5 ml

3-7

Mycoplasma haemofelis (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Mycoplasma spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Mykoplazmy hemotropowe (PCR)

krew EDTA 0,5 ml

3-7

Badanie uwzględnia M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti i M. canetti.

Oznaczenie i różnicowanie między : Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haematominutum i Candidatus Mycoplasma turicensis.

Orthopoxvirus (wirus ospy kotów) (PCR)

strupy ze zmienionej skóry

7-10

Rickettsia conorii / felis - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Rickettsia spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml, kleszcz lub
bioptat skóry (nieutrwalony)

3-7

surowica 0,5 ml

3-7

Toxoplasma gondii (PCR)

krew EDTA 0,5 ml, płyn
mózgowo-rdzeniowy 1ml lub kał

7-10

Tritrichomonas foetus (PCR)

kał 5 g

3-7

Wirus panleukopenii kotów - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml

3-7

Toxoplasma gondii - IgG + IgM - przeciwciała (IFT)

POPULARNE
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Wirus panleukopenii kotów (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy lub kału

3-7

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

Małe ssaki
Badanie

CHOROBY ZAKAŹNE

Adenovirus (kawia domowa, mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Bordetella bronchiseptica (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Clostridium piliforme (choroba Tyzzera) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Coronavirus (fretka) (PCR)

kał 5 g

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Coronavirus (szczur) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Encephalitozoon cuniculi (królik) - przeciwciała IgG + IgM (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa, królik) - przeciwciała IgG (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa, królik) (PCR)

mocz 1 ml lub płyn mózgowordzeniowy 0,5 ml

3-7

Helicobacter spp. (fretka) (PCR)

bioptat żołądka lub wymiociny

3-7

Leporipoxvirus myxomatosis (królik) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Leporipoxvirus myxomatosis (królik) (PCR)

strupy, narządy

3-7

Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja)

surowica 0,5 ml

3-7

Leptospira spp. (PCR)

krew EDTA 0,5 ml, mocz 1 ml lub
inne (ciało szkliste, płyn komory
oka, płyn mózgowo-rdzeniowy)

3-7

Mycoplasma spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycoplasma pulmonis (mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Mysi wirus zapalenia wątroby (mysz) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Parainfluenza, typ 3 (kawia domowa) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Pasteurella multocida (PCR)

wymaz bogatokomórkowy lub
płyn TTW

3-7

Reovirus, typ 3 (chomik, królik, mysz, szczur) - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Rodentibacter pneumotropicus (chomik, mysz, szczur) - przeciwciała
(IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Rotavirus (królik, mysz) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Toxoplasma gondii (królik) - przeciwciała IgG (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Toxoplasma gondii (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub płyn
mózgowo-rdzeniowy 1 ml

7-10

Treponema paraluiscuniculi - przeciwciała (aglutynacja)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Treponema paraluiscuniculi (PCR)

strupy lub wymaz z dróg
rodnych

3-7

Wirus choroby aleuckiej (ADV) (fretka) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub inny

3-7

Do badania można przesłać krew EDTA, wymaz bogatokomórkowy z prostnicy, wycinki narządów (śledziona, węzły chłonne lub szpik kostny).

Wirus choroby krwotocznej królików (RHD) - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

7-10

Wirus choroby krwotocznej królików 1/2 (RHD 1/2) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub bioptat
wątroby

3-7

Wirus cytomegalii (kawia domowa, mysz) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

7-10

Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (LCM)
(chomik, kawia domowa) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Wirus nosówki - przeciwciała (IFT)

surowica 0,5 ml lub płyn
mózgowo-rdzeniowy 0,1 ml

3-7

Wirus nosówki (PCR)

krew EDTA 0,5 ml lub inny

3-7

Do badania można przesłać: krew EDTA, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymaz bogatokomórkowy ze spojówki lub mocz.

Wirus Sendai (mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

7-10

Wirus Simian (chomik, kawia domowa, królik) - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7
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Ptaki
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Profil łączony ptaków

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml i / lub pióra
okrywowe (kilka sztuk)

7-10

Badanie płci ptaków, Chlamydia psittaci (PCR), PBFD (Circovirus) - choroba dzioba i piór (kanarek, papugi, zięba) (PCR), Polyomavirus (PCR)
Pulowanie próbek krwi EDTA i piór jest dodatkowo płatne.

Adenovirus (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Aspergillus - antygen (galaktomannan, ELISA)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

7-10

Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

3-7

Chlamydia psittaci (PCR)

potrójny wymaz – ze spojówki,
krtani i kloaki

3-7

Herpesvirus - przeciwciała (seroneutralizacja)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

10-14

Herpesvirus (papugi) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Herpesvirus (gołębie) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Mycobacterium avium ssp. avium / silvaticum (PCR)

kał lub narządy

7-10
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycobacterium genavense (PCR)

kał lub narządy

10-14

Mycoplasma spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Mykobakterie - przeciwciała (aglutynacja)

surowica 0,5 ml

7-10

Paramyxovirus, typ 1 - przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

7-10

Paramyxovirus, typ1 (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Paramyxovirus, typ 3 (papugi) - przeciwciała (ELISA)

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

7-10

PBFD (Circovirus) - choroba dzioba i piór (kanarek, papugi, zięba) (PCR)

krew EDTA 0,5 ml i / lub pióra
okrywowe (kilka sztuk)

3-7

Serowary S1- 4, S9, Ultra 28a, Ultra 28b.

W przypadku zmienionych klinicznie piór podstawowym materiałem do badania są 2-3 świeżo wyrwane pióra. W przypadku jednoczesnego wysłania
0,5 ml krwi EDTA dzięki pulowaniu próbek można wykryć zwierzęta w fazie wiremii, u których infekcja nie dotarła jeszcze do skóry.
Pulowanie próbek krwi EDTA i piór jest dodatkowo płatne.

Polyomavirus (PCR)

krew EDTA 0,5 ml i / lub pióra
okrywowe (kilka sztuk)

7-10

Trichomonas spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z wola

7-10

Wirus Borna - przeciwciała (IFT)

surowica 0,2 ml lub osocze
heparynowe 0,2 ml

7-10

Pulowanie próbek krwi EDTA i piór jest dodatkowo płatne.
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(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Wirus Borna (PCR)

potrójny wymaz – ze spojówki,
krtani i kloaki

7-10

Wirus grypy (grypa ptaków) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z krtani i kloaki

7-10

Wirus ospy ptaków (Avipoxvirus) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Wirus Zachodniego Nilu (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Wirus Zachodniego Nilu – przeciwciała IgG (ELISA)

surowica 0,5 ml

7-10
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Gady/płazy
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Adenovirus (jaszczurki, węże) (PCR)

kał lub
wymaz bogatokomórkowy
z kloaki

7-10

Arenavirus (IBD) PCR

krew EDTA 0,5 ml lub
wymaz bogatokomórkowy
z krtani i kloaki

7-10

Batrachochytrium dendrobatidis (płazy) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy ze
zmienionej skóry

7-10

Batrachochytrium salamandrivorans (salamandry) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy ze
zmienionej skóry

7-10

Ciałka wtrętowe w krwinkach (węże) (mikroskopowo)

wymaz bogatokomórkowy
łączony z krtani i kloaki

3-7

Herpesvirus (żółwie) - przeciwciała (seroneutralizacja)

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

7-10

Herpesvirus (żółwie) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

14-21

Herpesvirus (Koi) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy lub
bioptat skrzeli, narządy

7-10

Iridovirus (owady, jaszczurki) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z krtani i kloaki lub owad

7-10

Chlamydophila, Inclusion Body Disease (IBD), Snake Erythrocytic Virus (SEV)
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CHOROBY ZAKAŹNE

Metarhizium spp. (jaszczurki) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10

Mycoplasma agassizi (żółw lądowy) (PCR)

wypłuczyny z nosa 0,5 ml
(zamrożone lub schłodzone)

7-10

Nannizziopsis guarroi (jaszczurki) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy ze
skóry lub narządy

7-10

Nidovirus (węże) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
krtani i kloaki

7-10

Ophidiomyces ophiodiicola (węże) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy lub
wycinek skóry

7-10

Paramyxovirus (węże) - przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)

surowica 0,5 ml lub osocze
heparynowe 0,5 ml

7-10

Paramyxovirus (węże) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z krtani i kloaki

7-10

Picornavirus (żółwie lądowe) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z krtani, kloaki lub spojówki

7-10

Ranavirus (płazy, żółwie, węże) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z krtani i kloaki

7-10

Reovirus (gady) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

7-10
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NASTĘPNY DZIAŁ

WITAMINY

Pies
Profile
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny pies: australijski pies pasterski

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

DM2,  NCL, PLL,  prcd - PRA,  rcd4 - PRA

Pakiet genetyczny pies: beagle

NOWOŚĆ

IGS, MLS, NCCD, niedobór czynnika VII, niedobór katalazy, PKDef, POAG, wrodzona łamliwość kości

Pakiet genetyczny pies: berneński pies pasterski

NOWOŚĆ

DM egzon 1, DM egzon 2

Pakiet genetyczny pies: border collie

NOWOŚĆ

CEA, GGD, IGS, MDR1, NCL, RS, SN, TNS

Pakiet genetyczny pies: buldog

NOWOŚĆ

CMR1, Cystinuria, DM egzon 2, SLC

Pakiet genetyczny pies: buldog francuski

NOWOŚĆ

CDPA i CDDY, CHG, CMR1, cystinuria, DM egzon 2, HSF4

Pakiet genetyczny pies: bulterier

NOWOŚĆ

LAD, LP, PKD, PLL

Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 1

NOWOŚĆ

DE / CC, EF

Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 2

NOWOŚĆ

DE / CC, DM egzon 2, EF, MD, MTC
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Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny pies: chihuahua

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

CDPA i CDDY, MTC, NCL, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: cocker spaniel

NOWOŚĆ

AMS, FN, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: collie

NOWOŚĆ

CEA, DM egzon 2, DMS, IPD, MDR1, rcd2 - PRA

Pakiet genetyczny pies: czarny terier rosyjski

NOWOŚĆ

DM egzon 2, JLPP, SLC

Pakiet genetyczny pies: doberman

NOWOŚĆ

DM egzon 2, locus B, locus D (d1),  narkolepsja, vWD1,

Pakiet genetyczny pies: duży szwajcarski pies pasterski

NOWOŚĆ

DM egzon 2, MH, P2Y12, SLC

Pakiet genetyczny pies: golden retriever

NOWOŚĆ

GR - PRA1, GR - PRA2, ichtioza, MD, NCL, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: grzywacz chiński

NOWOŚĆ

CMSD, DM egzon 2, NCL, PLL, prcd - PRA, rcd3 - PRA

Pakiet genetyczny pies: hiszpański pies dowodny

NOWOŚĆ

Brachyuria, CHG, DM egzon 2, eo - PRA, NAD, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: jamnik

NOWOŚĆ

cord1 - PRA, crd - PRA, NCL, wrodzona łamliwość kości
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(dni robocze)
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny pies: kromfohrländer

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

DH / HFH, DM egzon 2, MDR1, SLC, vWD1, szorstki włos

Pakiet genetyczny pies: labradoodle

NOWOŚĆ

CNM, DM egzon 2, EIC, HNPK, NEwS, prcd - PRA, rcd4 - PRA, SD2, vWD1

Pakiet genetyczny pies: labrador 1 (profil podstawowy)

NOWOŚĆ

CNM, DM egzon 2, EIC, HNPK, OSD, prcd - PRA, SD2

Pakiet genetyczny pies: labrador 2 (profil rozszerzony)

NOWOŚĆ

AxD, cystinuria, narkolepsja, otyłość, PK, SLC, STGD, XL - MTM

Pakiet genetyczny pies: lagotto romagnolo

NOWOŚĆ

JE, LSD, NAD, prcd - PRA, szorstki włos

Pakiet genetyczny pies: landseer

NOWOŚĆ

Cystinuria, DM egzon 2, locus D (d1), MD, trombopatia,

Pakiet genetyczny pies: leonberger

NOWOŚĆ

LEMP, LPN1, LPN2, LPPN3

Pakiet genetyczny pies: mops

NOWOŚĆ

DM egzon 2, MH, PDE, PK, PLL

Pakiet genetyczny pies: owczarek australijski i owczarek amerykański
miniaturowy
NOWOŚĆ

Brachyuria, CEA, DM egzon 2, HSF4, MDR1, NCL, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: owczarek belgijski i owczarek holenderski

NOWOŚĆ

CACA, CJM, SDCA1, SDCA2

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

107

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny pies: owczarek niemiecki i wilczak

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

DM egzon 2, karłowatość przysadkowa, MDR1, SLC, długość sierści I

Pakiet genetyczny pies: owczarek staroangielski

NOWOŚĆ

DM egzon 2, EIC, HA, MDR1, PCD

Pakiet genetyczny pies: owczarek szetlandzki

NOWOŚĆ

CEA, CNGA1 - PRA, DM egzon 2, MDR1, vWD3

Pakiet genetyczny pies: papillon

NOWOŚĆ

CDPA i CDDY, DM egzon 2, NAD, pap - PRA1, vWD1

Pakiet genetyczny pies: papillon i phalene

NOWOŚĆ

DM egzon 2, NAD, niedobór czynnika VII, pap - PRA1, vWD1

Pakiet genetyczny pies: portugalski pies dowodny

NOWOŚĆ

eo - PRA, GM1, prcd - PRA, IC

Pakiet genetyczny pies: pudel

NOWOŚĆ

DM egzon 2, NEwS, prcd - PRA, rcd4 - PRA, vWD1

Pakiet genetyczny pies: rhodesian ridgeback

NOWOŚĆ

DM egzon 2, hemofilia A, hemofilia B, JME, locus B (bd, bc, bs), locus D (d1)

Pakiet genetyczny pies: rottweiler

NOWOŚĆ

Długość sierści I, DM egzon 2, JLPP, LEMP, NAD, XL - MTM

Pakiet genetyczny pies: russell terrier 1
JBD, LOA, SCA
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny pies: russell terrier 2

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

DM egzon 2, JBD, LOA, PLL, SCA

Pakiet genetyczny pies: seter irlandzki czerwono - biały

NOWOŚĆ

Choroba Krabbego, CLAD, rcd1 - PRA, rcd4 - PRA, vWD1

Pakiet genetyczny pies: shiba inu

NOWOŚĆ

GM1, GM2, locus A, locus E (e1)

Pakiet genetyczny pies: soft coated wheaten terrier

NOWOŚĆ

DM egzon 2, PLN, PxD, rbp4, SLC

Pakiet genetyczny pies: springer spaniel angielski

NOWOŚĆ

AMS, cord1 - PRA, FN, fukozydoza, PFKD, SPS

Pakiet genetyczny pies: sznaucer miniaturowy

NOWOŚĆ

B1 - PRA, CMT, dyzostoza kręgowo - żebrowa, MAC, miotonia wrodzona, PMDS

Pakiet genetyczny pies: sznaucer olbrzymi

NOWOŚĆ

DCM, DM egzon 2, NECAP1 - PRA, SLC, prcd - PRA

Pakiet genetyczny pies: terier tybetański

NOWOŚĆ

DM egzon 2, karłowatość przysadkowa, NCL, PLL, rcd4 - PRA

Pakiet genetyczny pies: welsh corgi

NOWOŚĆ

Brachyuria, CDPA i CDDY, DM egzon 2, rcd3 - PRA, vWD1

Pakiet genetyczny pies: yorkshire terrier

NOWOŚĆ

CDPA i CDDY, L - 2 - HGA, PLL, prcd - PRA, SNE
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Materiał
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realizacji
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa DCM1 + DCM2

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Doberman

Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) + defekt genu MDR - 1

NOWOŚĆ

Biały owczarek szwajcarski, border collie, elo, owczarek McNab, owczarek australijski, owczarek jedwabny, owczarek niemiecki, owczarek staroangielski, owczarek szetlandzki, wäller, whippet długowłosy

Choroby genetyczne
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Achromatopsja (ślepota dzienna) (ACHM, Achromatopsia (day
blindness))
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Labrador retriever, owczarek niemiecki

Afibrinogenemia (AFG)

NOWOŚĆ

Jamnik

Anomalia Maya - Hegglina (MHA, May - Hegglin Anomaly)

NOWOŚĆ

Mops

Anomalia oczu collie (CEA, Collie Eye Anomaly)

Owczarek australijski, bearded collie, border collie, boykin spaniel, hokkaido, lancashire heeler, retriever z nowej szkocji, owczarek szkocki długowłosy
i krótkowłosy, owczarek szetlandzki, silken windhound, whippet długowłosy

Anomalia zębowo - szkieletowo - siatkówkowa (DSRA, Dental - Skeletal
- Retinal Anomaly)
NOWOŚĆ

Cane corso

110

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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wymaz bogatokomórkowy

10-14
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DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Arytmia komorowa (IVA, Ventricular Arrhythmia)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Rhodesian ridgeback

Ataksja dziedziczna (HA, Hereditary Ataxia)

NOWOŚĆ

Buhund norweski, owczarek staroangielski, seter szkocki

Ataksja gończych fińskich (FHA, CAFH, Finnish Hound Ataxia)

NOWOŚĆ

Gończy fiński

Ataksja o późnym początku (LOA, Late Onset Ataxia)

NOWOŚĆ

Jack russell terrier, parson russell terrier

Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa (SCA, Spinocerebellar Ataxia)

NOWOŚĆ

Amerykański toy terier, foksterier, jack russell terrier, parson russell terrier, tenterfield terrier

Brachyuria

Owczarek australijski, australijski pies pasterski, pinczer austriacki, wyżeł bourbonnais, bouvier des ardennes, terier brazylijski, spaniel bretoński,
owczarek chorwacki, duńsko - szwedzki pies wiejski, jack russell terrier, karelski pies na niedźwiedzie, owczarek węgierski mudi, polski owczarek
nizinny, owczarek pirenejski, owczarek sabaudzki, schipperke, hiszpański pies dowodny, szwedzki vallhund, welsh corgi

Ceroidolipofuscynoza neuronalna (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Australijski pies pasterski, owczarek australijski

Ceroidolipofuscynoza neuronalna (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)

Amerykański staffordshire terrier, border collie, buldog amerykański, cane corso, chart perski, chihuahua, golden retriever, grzywacz chiński, jamnik,
seter angielski, seter szkocki, terier tybetański

Chondrodystrofia (CDDY) z degeneracją krążków międzykręgowych
(IVDD) i chondrodysplazja (CDPA)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wszystkie rasy
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Choroba Alexandra (AxD, Alexander Disease)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Labrador retriever

Choroba Charcota - Mariego - Tootha (CMT, Charcot - Marie - Tooth
disease)
NOWOŚĆ

Sznaucer miniaturowy

Choroba Krabbego (leukodystrofia globoidalna)
Cairn terrier, seter irlandzki, west highland white terrier

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu Ia (GSD Ia, Glycogen Storage
Disease, choroba von Gierkego)
NOWOŚĆ

Maltańczyk

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu II (GSD II, Glycogen Storage
Disease, choroba Pompego)
NOWOŚĆ

Fiński lapphund, lapoński pies pilnujący reniferów, szwedzki lapphund

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IIIa (GSD IIIa, Glycogen Storage
Disease, choroba Coriego)
Curly coated retriever

Choroba spichrzeniowa Lagotto (LSD, Lagotto Storage Disease)

NOWOŚĆ

Lagotto romagnolo

Choroba Stargardta (STGD, Stargardt Disease, Retinal
Degeneration)
NOWOŚĆ

Chart hiszpański, wilczarz irlandzki

Choroba von Willebranda, typ 1 (vWD, von Willebrand Disease)

Berneński pies pasterski, coton de tulear, doberman, holenderski pies na kuropatwy, kerry blue terrier, kromfohrländer, manchester terrier, papillon,
pembroke welsh corgi, pinczer średni, pudel, wyżeł fryzyjski
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Choroba von Willebranda, typ 2 (vWD, von Willebrand Disease)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wyżeł niemiecki krótkowłosy i szorstkowłosy

Choroba von Willebranda, typ 3 (vWD, von Willebrand Disease)
Płochacz holenderski, owczarek szetlandzki, terier szkocki

Choroba zapalna płuc (IPD, Inflammatory Lung Disease)

NOWOŚĆ

Owczarek szkocki długowłosy i krótkowłosy

Ciężki złożony niedobór odporności (SCID, Severe Combined
Immunodeficiency)
Fryzyjski pies dowodny, jack russell terrier, parson russell terrier

Ciężki złożony niedobór odporności sprzężony z chromosomem X
(X - SCID, X - Linked Severe Combined Immunodeficiency)
NOWOŚĆ

Basset, welsh corgi

Cykliczna neutropenia psów (GCS, Gray Collie Syndrom)
Owczarek szkocki długowłosy i krótkowłosy

Cystinuria

Australijski pies pasterski, buldog angielski, buldog francuski, buldog kontynentalny, buldog staroangielski, labrador retriever, landseer, mastif,
nowofundland, pinczer miniaturowy

Defekt adhezji leukocytów typu III (LAD III, Leukocyte Adhesion
Deficiency)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Owczarek niemiecki

Defekt adhezji leukocytów u psów (CLAD, Canine Leukocyte Adhesion
Deficiency)
Seter irlandzki, seter irlandzki czerwono - biały
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Defekt genu MDR-1

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Biały owczarek szwajcarski, border collie, elo, owczarek australijski, owczarek McNab, owczarek niemiecki, owczarek staroangielski, owczarek
szetlandzki, owczarek szkocki długowłosy i krótkowłosy, silken windhound, wäller, whippet

Defekt miostatyny ("Bully Whippets")

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Whippet

Dysfunkcja mózgu (CDF, Cerebral Dysfunction)

NOWOŚĆ

Wyżeł fryzyjski

Dyskineza napadowa (PxD, Paroxysmal Dyskinesia)

NOWOŚĆ

Soft coated wheaten terrier

Dysplazja ektodermalna / Zespół osłabionej skóry (ED / SFS, Ectodermal
Dysplasia / Skin Fragility Syndrome)
NOWOŚĆ

Chesapeake bay retriever

Dysplazja nerek i zwłóknienie wątroby (RDHN, Renal Dysplasia and
Hepatic Fibrosis)
NOWOŚĆ

Norwich terrier

Dysplazja oczno - szkieletowa / dysplazja siatkówki (OSD / RD, Oculo Skeletal Dysplasia / Retinal Dysplasia)
Labrador retriever

Dysplazja oczno - szkieletowa 3 / dysplazja siatkówki (OSD 3 / RD, Oculo
- Skeletal Dysplasia 3 / Retinal Dysplasia)
NOWOŚĆ

Northern inuit, tamaskan

Dysplazja szkieletowa 2 (karłowatość, SD2, Skeletal Dysplasia 2)
Labrador retriever
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Dystrofia mięśniowa (MD, Muscular Dystrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Cavalier king charles spaniel, golden retriever, landseer, norfolk terrier

Dystrofia neuroaksonalna (NAD, Neuroaxonal dystrophy)
Hiszpański pies dowodny, lagotto romagnolo, papillon, rottweiler

Dystrofia plamkowa rogówki (MCD / CHST6, Macular Corneal
Dystrophy)
NOWOŚĆ

Labrador retriever

Dystroficzne pęcherzowe oddzielanie się naskórka (DEB, Dystrophic
Epidermolysis Bullosa)
NOWOŚĆ

Owczarek środkowoazjatycki

Dyzostoza kręgowo - żebrowa (JLS, Jarcho - Levin Syndrome,
Spondylocostal dysostosis)
NOWOŚĆ

Sznaucer miniaturowy

Dziedziczna hiperkeratoza opuszek palcowych (DH, HDH, Digital
Hyperkeratosis, Hereditary Footpad Hyperkeratosis / Corny Feet)

NOWOŚĆ

Dog z bordeaux, kromfohrländer, terier irlandzki

Dziedziczna parakeratoza lusterka nosowego (HNPK, Hereditary Nasal
Parakeratosis)
Labrador retriever

Dziedziczna parakeratoza lusterka nosowego (HNPK, Hereditary Nasal
Parakeratosis)
Chart angielski

Encefalopatia alaskan husky (AHE, Alaskan Husky Encephalopathy)

NOWOŚĆ

Alaskan husky
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Encefalopatia neonatalna (NEwS, Neonatal Encephalopathy with
Seizures)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Pudel duży

Fukozydoza
Springer spaniel angielski

Gangliozydoza typu GM1
Husky syberyjski, portugalski pies dowodny, shiba inu

Gangliozydoza typu GM2

NOWOŚĆ

Chin japoński, pudel toy, shiba inu

Gorączka rodzinna Shar Pei (SPAID, Shar Pei Autoinflammatory Disease)
Shar pei

Hemofilia A (czynnik VIII)
Bokser, hawańczyk, owczarek niemiecki, owczarek staroangielski, rhodesian ridgeback

Hemofilia B (czynnik IX)
Akita amerykańska, hovawart, lhasa apso, rhodesian ridgeback

Hiperekpleksja (startle disease)
Chart hiszpański, wilczak irlandzki

Hipertermia złośliwa (MH, Malignant Hyperthermia)
Wszystkie rasy

Hiperurikosuria i hiperurikemia (HUU, SLC)
Wszystkie rasy
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Hipofosfatazja (HPP, Hypophosphatasia)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

14-21

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

14-21

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Karelski pies na niedźwiedzie

Ichtioza (rybia łuska)
Buldog amerykański

Ichtioza (rybia łuska) typ 1

NOWOŚĆ

Goldendoodle, golden retriever

Ichtioza (rybia łuska) typ 2

NOWOŚĆ

Goldendoodle, golden retriever

Ichtioza / Hiperkeratoza epidermolityczna (EHK, Epidermolytic
Hyperkeratosis)
NOWOŚĆ

Norfolk terrier

Ichtioza wrodzona (Congenital Ichthyosis / Great Dane Ichthyosis)

NOWOŚĆ

Dog niemiecki

Jaskra i goniodysgeneza (GGD, Glaucoma and Goniodysgenesis in Border
Collie)
NOWOŚĆ

Border collie

Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania (POAG, Primary Open
Angle Glaucoma)
NOWOŚĆ

Basset bretoński, basset, beagle, norweski elkhund szary, petit basset griffon vendeen

Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania i pierwotne
zwichnięcie soczewki (POAG / PLL, Primary Open Angle Glaucoma and
Primary Lens Luxation)
NOWOŚĆ

Shar pei
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Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM, Dilated Cardiomyopathy)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Springer spaniel walijski, sznaucer, sznaucer olbrzymi

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (PDK4) (DCM1, Dilated
Cardiomyopathy)
NOWOŚĆ

Doberman

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (Titin) (DCM2, Dilated
Cardiomyopathy)
NOWOŚĆ

Doberman

Kardiomiopatia ze śmiertelnością młodzieńczą (CJM, Cardiomyopathy
with Juvenile Mortality)
NOWOŚĆ

Owczarek belgijski

Karłowatość nieproporcjonalna (DD, Disproportionate Dwarfism)

NOWOŚĆ

Dog argentyński

Karłowatość podobna do zespołu Robinowa (DVL2, Robinow - like Syndrome)
NOWOŚĆ

Amerykański pitbulterier, amerykański staffordshire terrier, boston terrier, buldog, buldog angielski, buldog francuski, buldog staroangielski, dog
z bordeaux, shih tzu, staffordshire bull terrier

Karłowatość przysadkowa (Pituitary Dwarfism)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Biały owczarek szwajcarski, karelski pies na niedźwiedzie, lapoński pies pilnujący reniferów, owczarek niemiecki, terier tybetański, wilczak Saarloosa,
wilczak czechosłowacki

Karłowatość, chondrodysplazja (Dwarfism, Chondrodysplasia)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Chinook, karelski pies na niedźwiedzie, norweski elkhund szary

Korowa abiotrofia móżdżku noworodków (NCCD, Neonatal Cortical
Cerebellar Abiotrophy)
NOWOŚĆ

Beagle, wyżeł węgierski krótkowłosy
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Krwotok pooperacyjny (P2Y12 / P2RY12, Postoperative
Hemorrhage)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Duży szwajcarski pies pasterski

Kurza ślepota (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness)
Briard

Kwasica L - 2 - hydroksyglutarowa (L - 2 - HGA, L - 2 - Hydroxyglutaric
Aciduria)
Staffordshire bull terrier, yorkshire terrier

Leukoencefalomielopatia (LEMP, Leukoencephalomyelopathy)
Dog niemiecki, leonberger, rottweiler

Leukoencefalopatia / leukodystrofia (LEP, LD, Leukoencephalopathy,
Leukodystrophy)
NOWOŚĆ

Sznaucer

Makrotrombocytopenia (MTC, Macrothrombocytopenia)

NOWOŚĆ

Bichon frise, bokser, cairn terrier, cavalier king charles spaniel, chihuahua, cocker spaniel, hawańczyk, jack russell terrier, labrador retriever, maltańczyk,
norfolk terrier, parson russell terrier, pudel, shih tzu

Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 1) (DM, Degenerative Myelopathy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Berneński pies pasterski

Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) (DM, Degenerative Myelopathy)
Wszystkie rasy

Mikroftalmia (RBP4, Microphthalmia)

NOWOŚĆ

Soft coated wheaten terrier
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Mikrozespół Warburga 1 (WARBM1, Warburg Micro Syndrome 1)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA,
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Husky

Miopatia centralnojądrowa (CNM, Centronuclear Myopathy)
Dog niemiecki, labrador retriever, niemiecki terier myśliwski

Miopatia miotubularna sprzężona z chromosomem X (XLMTM,
X - Linked Myotubular Myopathy)
NOWOŚĆ

Labrador retriever, rottweiler

Miopatia nemalinowa (NM, Nemaline Myopathy)

NOWOŚĆ

Buldog amerykański

Miopatia zapalna (IM, Inflammatory Myopathy)

NOWOŚĆ

Owczarek holenderski

Miotonia wrodzona
Australijski pies pasterski, labrador retriever, sznaucer miniaturowy

Młodzieńcza choroba mózgu / encefalopatia młodzieńcza (JBD, Juvenile
Brain Disease, Juvenile Encephalopathy)
NOWOŚĆ

Jack russell terrier, parson russell terrier

Młodzieńcza padaczka miokloniczna (JME, Juvenile Myoclonic
Epilepsy)
NOWOŚĆ

Rhodesian ridgeback

Młodzieńcze porażenie krtani i polineuropatia (JLPP, Juvenile Laryngeal
Paralysis and Polyneurpathy)
Czarny terier rosyjski, rottweiler
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Mukopolisacharydoza typu IIIa (MPS IIIa, Mucopolysaccharidosis type
IIIa)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Huntaway nowozelandzki, jamnik szorstkowłosy

Mukopolisacharydoza typu IIIb (MPS IIIb, Mucopolysaccharidosis type
IIIb)
NOWOŚĆ

Schipperke

Mukopolisacharydoza typu VI (MPS VI, Mucopolysaccharidosis type
VI)
NOWOŚĆ

Pinczer miniaturowy

Mukopolisacharydoza typu VII (MPS VII, Mucopolysaccharidosis type
VII)
Owczarek niemiecki, terier brazylijski

Napadowa dyskineza wywołana wysiłkiem fizycznym (PED,
Paroxysmal Exercixe - Induced Dyskinesia)
NOWOŚĆ

Owczarek szetlandzki

Narkolepsja
Doberman, jamnik, labrador retriever

Nefropatia białkogubna (PLN, Protein Losing Nephropathy)
Soft coated wheaten terrier

Neuropatia chartów angielskich (GHN, Greyhound Hereditary
Neuropathy)
NOWOŚĆ

Chart angielski

Neuropatia czuciowa (SN, Sensory Neuropathy)

NOWOŚĆ

Border collie
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Niedobór czynnika VII (F7, Factor VII deficiency)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Airedale terrier, alaskan klee kai, beagle, chart szkocki, gończy fiński, papillon, phalene, springer spaniel walijski, sznaucer olbrzymi

Niedobór dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego (SSADHD,
Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-14

krew EDTA lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Chart perski

Niedobór fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej 1 (PDP1 Deficiency,
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency)
NOWOŚĆ

Clumber spaniel, sussex spaniel

Niedobór fosfofruktokinazy (PFKD, Phosphofructokinase deficiency)
Cocker spaniel amerykański, springer spaniel angielski, płochacz niemiecki, whippet

Niedobór katalazy (Catalase Deficiency (CAT) / Hypocatalasemia /
Acatalasemia)
NOWOŚĆ

Beagle

Niedobór kinazy pirogronianowej (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency)
Basenji, beagle, cairn terrier, labrador retriever, mops, west highland white terrier

Niedobór prekalikreiny (KLK, Prekallikrein Deficiency)

NOWOŚĆ

Shih tzu

Niedobór składnika C3 układu dopełniacza (C3 Deficiency, Complement
Component 3 Deficiency)
NOWOŚĆ

Spaniel bretoński

Osteopatia czaszkowo - żuchwowa (CMO, Craniomandibular Osteopathy)
Cairn terrier, terier szkocki, west highland white terrier
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Otyłość (ADI, Adiposity)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Flat coated retriever, labrador retriever

Padaczka miokloniczna Lafory

NOWOŚĆ

Basset, beagle, buldog francuski, chihuahua, jamnik, nowofundland, pembroke welsh corgi

Padaczka młodzieńcza (JE, Juvenile Epilepsy)

NOWOŚĆ

Lagotto romagnolo

Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (JEB, Junctional Epidermolysis
Bullosa)
Wyżeł niemiecki krótkowłosy

Pierwotna dyskineza rzęsek nabłonka migawkowego (PCD, Primary
Ciliary Dyskinesia)
NOWOŚĆ

Alaskan malamute, owczarek staroangielski

Pierwotne zwichnięcie soczewki (PLL, Primary Lens Luxation)

American eskimo dog, amerykański terier bezwłosy, amerykański toy terier, australijski pies pasterski, bulterier miniaturowy, duńsko - szwedzki
pies wiejski, foksterier, grzywacz chiński, jack russell terrier, lakeland terrier, lancashire heeler, lucas terrier, mops, niemiecki terier myśliwski, norfolk
terrier, norwich terrier, parson rusell terrier, patterdale terrier, rat terrier, sealyham terrier, szpic włoski, teddy roosevelt terrier, tenterfield terrier, terier
tybetański, terier walijski, torkshire terrier, westfalen terrier

Podostra martwiejąca encefalopatia (SNE, Subacute Necrotizing
Encephalopathy)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml,
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Yorkshire terrier

Polineuropatia alaskan malamutów (AMPN, Alaskan Malamute
Polyneuropathy)
NOWOŚĆ

Alaskan malamute

Polineuropatia Leonbergerów typ 1 (LPN1, Leonberger Polyneuropathy 1)
Leonberger
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Polineuropatia Leonbergerów typ 2 (LPN2, Leonberger Polyneuropathy 2)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Leonberger

Porażenie krtani (LP, Laryngeal Paralysis)
Bulterier, bulterier miniaturowy

Porażenie krtani i polineuropatia typ 3 (LPPN3, Laryngeal Paralysis with
Polyneuropathy type 3)
NOWOŚĆ

Bernardyn, labrador retriever, leonberger

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 1
(rcd1 - PRA, rode - cone dysplasia 1 - Progressive Retinal Atrophy)
Seter irlandzki, seter irlandzki czerwono - biały

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 1a
(rcd1a - PRA, rod - cone dysplasia 1a - Progressive Retinal Atrophy)
Sloughi

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 2
(rcd2 - PRA, rode - cone dysplasia 2 - Progressive Retinal Atrophy)
Owczarek szkocki długowłosy i krótkowłosy

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 3
(rcd3 - PRA, rod - cone dysplasia 3 - Progressive Retinal Atrophy)
Grzywacz chiński, szpic miniaturowy, welsh corgi cardigan

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 4
(rcd4 - PRA, rode - cone dysplasia 4 - Progressive Retinal Atrophy)

Australijski pies pasterski, mały wyżeł munsterlandzki, seter angielski, seter irlandzki, seter irlandzki czerwono-biały, seter szkocki, owczarek podhalański, polski owczarek nizinny, pudel, terier tybetański, wyżeł duński

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa
(cord1 - PRA / crd4 - PRA, cone - rod dystrophy - Progressive Retinal Atrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Beagle, clumber spaniel, curly coated retriever, jamnik krótkowłosy, długowłosy i szorstkowłosy, bolończyk kolorowy, springer spaniel angielski

124

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa
(crd - PRA, cone - rod dystrophy - Progressive Retinal Atrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Jamnik szorstkowłosy

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 1
(crd1 - PRA, cone - rod dystrophy 1 - Progressive Retinal Atrophy)
Amerykański staffordshire terrier

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 2
(crd2 - PRA, cone - rod dystrophy 2 - Progressive Retinal Atrophy)

NOWOŚĆ

Amerykański pitbulterier

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 3
(crd3 - PRA, cone - rod dystrophy 3 - Progressive Retinal Atrophy)

NOWOŚĆ

Glen of imaal terrier

Postępujący zanik siatkówki - postępująca dystrofia pręcikowo czopkowa (prcd - PRA, progressive rod - cone dystrophy - Progressive
Retinal Atrophy)

Amerykański cocker spaniel, amerykański pies eskimoski, australijski pies pasterski, owczarek australijski, australijski krótkoogoniasty pies do bydła,
bearded collie, bolończyk, bolończyk kolorowy, chesapeake bay retriever, chihuahua, grzywacz chiński, cocker spaniel angielski, owczarek angielski,
entlebucher, fiński lapphund, francuski pies dowodny, golden retriever, jack russell terrier, karelski pies na niedźwiedzie, kuvasz, lapoński pies
pilnujący reniferów, labrador retriever, lagotto romagnolo, mountain dog, markiesje, norweski elkhund szary, retriever z nowej szkocji, portugalski
pies dowodny, pudel, parson russell terrier, sznaucer olbrzymi, schipperke, silky terrier, hiszpański pies dowodny, szpic, szwedzki lapphund, wäller,
yorkshire terrier

Postępujący zanik siatkówki (CNGA1 - PRA)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Owczarek szetlandzki

Postępujący zanik siatkówki (IFT122 - PRA, Progressive Retinal
Atrophy)
NOWOŚĆ

Lapoński pies pilnujący reniferów

Postępujący zanik siatkówki (JPH2 - PRA, Progressive Retinal
Atrophy)
NOWOŚĆ

Shih tzu
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Postępujący zanik siatkówki (NECAP1 - PRA, Progressive Retinal Atrophy
NECAP1)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Sznaucer olbrzymi

Postępujący zanik siatkówki (pap - PRA1)

NOWOŚĆ

Papillon, phalene

Postępujący zanik siatkówki (PRA, Progressive Retinal Atrophy)
Bulmastif, mastif angielski

Postępujący zanik siatkówki (PRA3, Progressive Retinal Atrophy)

NOWOŚĆ

Spaniel tybetański, terier tybetański

Postępujący zanik siatkówki (PRA4, Progressive Retinal Atrophy 4)

NOWOŚĆ

Lhasa apso

Postępujący zanik siatkówki o wczesnym początku (EO - PRA, Early
Onset Progressive Retinal Atrophy)
NOWOŚĆ

Hiszpański pies dowodny, portugalski pies dowodny

Postępujący zanik siatkówki sprzężony z chromosomem X (XL - PRA,
X - Linked Progressive Retinal Atrophy)
Husky syberyjski, samojed

Postępujący zanik siatkówki u Basenji (BAS - PRA, Progressive Retinal
Atrophy Basenji type)
NOWOŚĆ

Basenji

Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów (GR - PRA1, Golden
Retriever Progressive Retinal Atrophy)
Golden retriever
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Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów (GR - PRA2, Golden
Retriever Progressive Retinal Atrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Golden retriever

Postępujący zanik siatkówki, typ B1 (Type B1 PRA, HIVEP3, Type B1
Progressive Retinal Atrophy)
NOWOŚĆ

Sznaucer miniaturowy

Rozcieńczenie barwy sierści i wady neurologiczne (CDN, Color Dilution
and Neurological Defects)
NOWOŚĆ

Jamnik

Rozszczep kręgosłupa (NTD, Spinal Dysraphism / Neural Tube
Defects)
NOWOŚĆ

Wyżeł weimarski

Rozszczep wargi / podniebienia i syndaktylia (CLPS, Cleft Lip / Palate
and Syndactyly)
NOWOŚĆ

Retriever z nowej szkocji

Skłonność do zachowań niepożądanych u owczarków belgijskich
malinois (BP, Behaviour Propensity)
Owczarek belgijski malinois

Śmiertelna choroba płuc (LLD / LAMP3, Lethal Lung Disease)

NOWOŚĆ

Airedale terrier

Śmiertelne zapalenie skóry obwodowych odcinków kończyn
bulterierów (LAD, Lethal Acrodermatitis in Bull Terriers)

NOWOŚĆ

Bulterier, bulterier miniaturowy

Torbiel śluzowa pęcherzyka żółciowego (GBM, Gall Bladder
Mucocele)
NOWOŚĆ

Cairn terrier, cockapoo, cocker spaniel amerykański, cocker spaniel angielski, owczarek szetlandzki, szpic miniaturowy
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Torbielakogruczolakorak nerki i zwłóknienie guzkowe (RCND, Renal
Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Owczarek niemiecki

Trombastenia Glanzmanna (GT, Glanzmann Thrombasthenia,
Thrombasthenic Thrombopathia)
NOWOŚĆ

Pirenejski pies pasterski

Trombopatia (Thrombopathy)

NOWOŚĆ

Basset, landseer

Wieloogniskowa retinopatia psów, typ 1 (CMR1, Canine Multifocal
Retinopathy)

Boerboel, buldog, buldog amerykański, buldog francuski, bulmastif, cane corso, dog kanaryjski, dog z bordeaux, lapoński pies pilnujący reniferów,
mastif angielski, owczarek australijski, pirenejski pies górski

Wieloogniskowa retinopatia psów, typ 2 (CMR2, Canine Multifocal
Retinopathy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Coton de tulear

Wielotorbielowatość nerek (PKD, Policystic Kidney Disease)
Bulterier

Wrażliwość na Mycobacterium avium complex (Mycobacterium Avium
Complex (MAC) sensitivity)
NOWOŚĆ

Sznaucer miniaturowy

Wrodzona krzywica oporna na witaminę D (HVDRR, Hereditary Vitamin
D - Resistant Rickets)
NOWOŚĆ

Szpic miniaturowy

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
Beagle, golden retriever, jamnik krótkowłosy, długowłosy i szorstkowłosy
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Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem (CHG, Congenital
Hypothyroidis with Goiter)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Buldog francuski, foksterier, hiszpański pies dowodny, rat terrier, tenterfield terrier

Wrodzony niedorozwój szkliwa (AI, FEH, Amelogenesis Imperfecta,
Familial Enamel Hypoplasia)
NOWOŚĆ

Akita, akita amerykańska, charcik włoski, parson russell terrier, samojed

Wrodzony zespół miasteniczny (CMS, Congenital myasthenic syndrome)
Golden retriever, jack russell terrier, labrador retriever, parson russell terrier, wyżeł duński

Zaćma wrodzona (HSF4)
Boston terrier, buldog francuski, owczarek australijski, staffordshire bull terrier, wäller

Zanik ośrodkowego układu nerwowego z ataksją móżdżku (CACA, CNS
Atrophy with Cerebellar Ataxia)
NOWOŚĆ

Owczarek belgijski

Zapalenie mózgu mopsów (PDE, Pug Dog Encephalitis)
Mops

Zapalenie skórno - mięśniowe (DMS, Dermatomyositis)

NOWOŚĆ

Collie, owczarek szetlandzki

Zapaść wysiłkowa (EIC, Exercise Induced Collapse)

Boykin spaniel, chesapeake bay retriever, clumber spaniel, curly coated retriever, labrador retriever, owczarek staroangielski, welsh corgi pembroke,
wyżeł niemiecki szorstkowłosy

Zatrucie miedzią

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Bedlington terrier, doberman, labrador retriever
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Zespół Alporta (FN, Familial Nephropathy, Alport Syndrome)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Cocker spaniel angielski,cockapoo, springer spaniel walijski

Zespół Alporta (FN, Familial Nephropathy, Alport Syndrome)

NOWOŚĆ

Angielski springer spaniel, samojed

Zespół Bardeta - Biedla (BBS, Bardet - Biedl Syndrome)

NOWOŚĆ

Owczarek węgierski

Zespół chińskiego beagle'a (MLS, Musladin - Leuke Syndrome)
Beagle

Zespół Dandy’ego - Walkera (DWS, DWLM, Dandy - Walker - Like
Malformation)
NOWOŚĆ

Eurasier

Zespół epizodycznego upadania (EF, Episodic Falling)
Cavalier king charles spaniel

Zespół Fanconiego (FS, Fanconi Syndrome)

NOWOŚĆ

Basenji

Zespół górnych dróg oddechowych (UAS, Upper Airway Syndrome)

NOWOŚĆ

Norwich terrier

Zespół Imerslund - Gräsbecka (IGS, Imerslund - Gräsbeck Syndrome,
Cobalamin Malabsorption)
NOWOŚĆ

Beagle, border collie, komondor

Zespół kręconej sierści i suchego oka (DE / CC, Dry Eye and Curly Coat
Syndrome)
Cavalier king charles spaniel
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Zespół lundehunda (LHS, Lundehund Syndrome)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Norweski lundehund

Zespół okaleczenia dystalnych części kończyn (AMS, Acral Mutilation
Syndrome)
NOWOŚĆ

Cocker spaniel angielski, spaniel francuski, springer spaniel angielski, wyżeł angielski, wyżeł niemiecki krótkowłosy

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, Acute Respiratory
Distress Syndrome)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml,
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Dalmatyńczyk

Zespół przetrwałych przewodów przyśródnerczowych (PMDS,
Persistent Müllerian Duct Syndrome)
NOWOŚĆ

Sznaucer miniaturowy

Zespół Raine (RS, Raine Syndrome, Dental Hypomineralization)

NOWOŚĆ

Border collie

Zespół Scotta (Canine Scott Syndrome, skaza krwotoczna)

NOWOŚĆ

Owczarek niemiecki

Zespół trzęsącego się szczenięcia / Hipomielinizacja (SPS, Shaking
Puppy Syndrome)
NOWOŚĆ

Angielski springer spaniel, wyżeł weimarki

Zespół uwięźniętych neutrofili (TNS, Trapped Neutrophil Sydrome)
Border collie

Zespół van den Endego - Gupty (VDEGS, van den Ende - Gupta
Syndrome)
NOWOŚĆ

Amerykański toy terier, foksterier
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Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Złuszczający toczeń rumieniowaty (ECLE, Exfoliative Cutaneous Lupus
Erythematosus)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wyżeł niemiecki krótkowłosy, wyżeł węgierski krótkowłosy

Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 1 (SDCA1, Spongy
Degeneration with Cerebellar Ataxia)
NOWOŚĆ

Owczarek belgijski, owczarek holenderski

Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 2 (SDCA2, Spongy
Degeneration with Cerebellar Ataxia)
NOWOŚĆ

Owczarek belgijski, owczarek holenderski

Zwyrodnienie wieloukładowe psów (CMSD, PNA, Canine Multiple
System Degeneration)
NOWOŚĆ

Grzywacz chiński, kerry blue terrier
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Kot
Profile
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny kot: kot bengalski

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

b - PRA, PKDef, rdAc - PRA

Pakiet genetyczny kot: kot birmański

NOWOŚĆ

Hipotrichoza, MPS6, pd - PRA, PKD

Pakiet genetyczny kot: kot brytyjski krótkowłosy i długowłosy

NOWOŚĆ

ALPS, pd - PRA, PKD

Pakiet genetyczny kot: kot burmski

NOWOŚĆ

BHD, gangliozydoza typ 2, hipokaliemia

Pakiet genetyczny kot: kot norweski leśny

NOWOŚĆ

Barwa amber, GSD IV, PKDef

Pakiet genetyczny kot: kot orientalny, kot syjamski

NOWOŚĆ

Gangliozydoza typ 1 i 2, MPS6, PCG, rdAc - PRA

Pakiet genetyczny kot: kot perski

NOWOŚĆ

AMD, pd - PRA, PKD

Pakiet genetyczny kot: maine coon

NOWOŚĆ

HCM A31P, PKDef, SMA

Pakiet genetyczny kot: ragdoll

NOWOŚĆ

HCM A31P, HCM R820W, pd - PRA, PKD
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet genetyczny kot: sfinks

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

CMS, grupy krwi genetycznie, hipokaliemia

Pakiet chorób wrodzonych kot

NOWOŚĆ

Grupy krwi genetycznie, GSD IV, HCM A31P, HCM R820W, PKD, PKDef, rdAc - PRA, SMA

Choroby genetyczne
Badanie

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Acrodermatitis enteropathica (AE)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Turecki van

Alfa - mannozydoza (AMD, Alpha - mannosidosis)
Kot perski

Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny (ALPS, Autoimmune
Lymphoproliferative Syndrome)
Kot brytyjski krótkowłosy

Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV (GSD IV, Glycogen Storage
Disease, choroba Andersen)
Kot norweski leśny i jego krzyżówki

Cystinuria
Wszystkie rasy

Gangliozydoza, typ 1

Korat, kot balijski, kot jawajski, kot orientalny krótkowłosy, kot seszelski, kot syjamski, kot tajski, kot tonkijski, peterbald
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Gangliozydoza, typ 2

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Korat, kot burmski

Hipokaliemia
Kot australijski mist, kot burmski, burmilla, cornish rex, devon rex, kot singapurski, sfinks, kot tonkijski

Hipotrichoza i krótka oczekiwana długość życia (Hypotrichosis and Short
Life Expectancy)
Kot birmański

Jaskra pierwotna wrodzona (PCG, Primary Congenital Glaucoma)
Kot syjamski

Kardiomiopatia przerostowa u sfinksa (HCM, Hypertrophic
Cardiomyopathy)
NOWOŚĆ

Sfinks

Kardiomiopatia przerostowa, A31P (HCM, Hypertrophic
Cardiomyopathy)
Maine coon i jego krzyżówki

Kardiomiopatia przerostowa, R820W (HCM, Hypertrophic
Cardiomyopathy)
Ragdoll i jego krzyżówki

Miotonia wrodzona (Myotonia Congenita)
Wszystkie rasy

Mukopolisacharydoza typu VI (MPS VI, Mucopolysaccharidosis type VI)

Kot balijski, kot birmański, kot europejski krótkowłosy, kot jawajski, kot orientalny krótkowłosy, kot seszelski, kot syjamski, kot tajski, kot tonkijski,
peterbald
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Mukopolisacharydoza typu VII (MPS VII, Mucopolysaccharidosis type
VII)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Wszystkie rasy

Niedobór czynnika XI

NOWOŚĆ

Maine coon

Niedobór kinazy pirogronianowej (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency)

Kot abisyński, kot egipski mau, kot bengalski, kot europejski krótkowłosy i długowłosy, LaPerm, maine coon, kot norweski leśny, kot somalijski, kot
syberyjski, ocicat, kot savannah, kot singapurski

Osteochondrodysplazja (OCD, Osteochondrodysplasia)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Kot szkocki zwisłouchy

Postępujący zanik siatkówki (pd - PRA, persian derived - Progressive
Retinal Atrophy)

Angora, kot birmański, kot brytyjski krótkowłosy, kot brytyjski długowłosy, kot kartuski, kot colorpoint, kot egzotyczny krótkowłosy, kot perski, ragdoll,
kot rosyjski niebieski, selkirk rex, kot szkocki zwisłouchy

Postępujący zanik siatkówki (rdAc - PRA, retinal degeneration in
Abyssinian cats - Progressive Retinal Atrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Kot abisyński, kot amerykański curl, kot amerykański wirehair, kot balijski, kot bengalski, kot colorpoint krótkowłosy, cornish rex, kot jawajski, munchkin, ocicat, kot orientalny krótkowłosy, peterbald, kot seszelski, kot syjamski, kot singapurski, kot somalijski, kot tajski, kot tonkijski

Postępujący zanik siatkówki (rdy - PRA, rod cone dysplasia - Progressive
Retinal Atrophy)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Kot abisyński, kot somalijski, ocicat

Postępujący zanik siatkówki u kotów bengalskich (b - PRA, Bengal
Progressive Retinal Atrophy)
Kot bengalski

Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, Spinal Muscular Atrophy)
Maine coon
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Wielotorbielowatość nerek (PKD, Policystic Kidney Disease)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Angora, kot brytyjski krótkowłosy, kot brytyjski długowłosy, kot birmański, kot colorpoint, kot egzotyczny krótkowłosy, kot kartuski, kot perski i jego
krzyżówki, kot rosyjski niebieski, ragdoll, kot szkocki zwisłouchy, selkirk rex

Wrodzony defekt czaszki u kotów burmskich (BHD, Burmese Head
Defect)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

Kot burmski

Wrodzony zespół miasteniczny (CMS, Congenital myasthenic syndrome)
Devon rex

Okrywa włosowa - pies
Badanie

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet barwy sierści psa: loci A, B, D (d1), E (e1), I, K, S

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Locus A, locus D (d1), locus E (e1), locus I, locus K, locus S

Barwa 'kakao' (ciemnobrązowa, ciemnoczekoladowa)

NOWOŚĆ

Buldog francuski

Białe nakrapianie "panda"

NOWOŚĆ

Owczarek niemiecki

Długość sierści I

NOWOŚĆ

Wszystkie rasy (w tym: akita inu, alaskan malamute, buldog francuski, chart afgański, chow chow, husky, ratler praski, samojed, shar pei)
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Długość sierści II

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

NOWOŚĆ

10-14

Akita inu, alaskan malamute, buldog francuski, chart afgański, chow chow, husky, ratler praski, samojed, shar pei

Długość sierści I i II

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

NOWOŚĆ

10-14

Akita inu, alaskan malamute, buldog francuski, chart afgański, chow chow, husky, ratler praski, samojed, shar pei

Gen braku włosa u ras bezwłosych

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml,
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Chart szkocki, chiński grzywacz, meksykański pies bezwłosy, peruwiański pies bezwłosy

Kręcony włos (curly)
Wszystkie rasy

Locus A (Agouti, barwa czarna / dzika)
Wszystkie rasy

Locus B (barwa brązowa: b4, be, bh)

NOWOŚĆ

Husky syberyjski, lancashire heeler, owczarek australijski

Locus B (barwa brązowa: bd, bc, bs)
Wszystkie rasy

Locus C (albinizm oczu i skóry, caL i OCA2)
Lhasa apso, pekińczyk, szpic miniaturowy, szpic, szpic duży, szpic wilczy

Locus C (albinizm oczu i skóry, OCA4)
Bulmastif

Locus D (d1) (rozcieńczenie, dilution)

NOWOŚĆ

Wszystkie rasy (w tym: charcik włoski, chart arabski, chow chow, chihuahua, pumi, thai ridgeback)
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Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Locus D (d2) (rozcieńczenie, dilution)

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Chart arabski, chow chow, thai ridgeback

Locus D (d3) (rozcieńczenie, dilution)

NOWOŚĆ

Charcik włoski, chihuahua, pumi

Locus E (e1) (barwa żółta, cytrynowa, czerwona, kremowa, morelowa)
Wszystkie rasy

Locus E (e2) (barwa żółta, czerwona)

NOWOŚĆ

Australijski pies pasterski

Locus E (eA) (barwa zajęcza)

NOWOŚĆ

Wszystkie rasy oprócz: amerykański cocker spaniel, angielski cocker spaniel, borzoj, chart afgański, chart perski

Locus E (eG) (barwa: domino - chart afgański / grizzle - chart perski /
sobolowa - borzoj)
NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Borzoj, chart afgański, chart perski

Locus E (eH) (barwa sobolowa)
Cocker spaniel angielski, cocker spaniel amerykański

Locus E (eM) (czarna maska)
Wszystkie rasy

Locus H (arlekin)
Dog niemiecki

Locus I (intensywność feomelaniny)

NOWOŚĆ

Akita inu, alaskan malamute, australijski silky terier, biały owczarek szwajcarski, bichon frise, buldog francuski, chart afgański, coton de tulear, curly
coated retriever, dog niemiecki, elo, eurasier, husky syberyjski, leonberger, mops, owczarek australijski, owczarek niemiecki, pudel, puli, saluki,
samojed, sof coated wheaten terrier, sznaucer, west highland white terrier
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Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Locus K (barwa czarna dominująca, allel KB)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wszystkie rasy
Uwaga: allele kbr (brindle) i ky nie są badane.

Locus M (Merle: M, Mc, Ma, Mh, m)
Wszystkie rasy

Locus S (białe nakrapianie)
Wszystkie rasy

Locus T (nakrapianie: dereszowate, cętki, plamy)

NOWOŚĆ

Wszystkie rasy

Szorstki włos (furnishing)
Wszystkie rasy

Wypadanie włosa (linienie, shedding)

NOWOŚĆ

Wszystkie rasy

Wzór czaprakowy

NOWOŚĆ

Basset, welsh corgi

Zaburzenie okrywy włosowej (IC, Improper Coat)
Portugalski pies dowodny
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NOWOŚĆ

Okrywa włosowa - kot
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Pakiet barw sierści kot: kot bengalski

NOWOŚĆ

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Barwy: brązowa (cynamonowa, czekoladowa), śnieżna, węgiel drzewny, locus D (rozcieńczenie, dilution)

Pakiet barw sierści kot: wszystkie rasy

NOWOŚĆ

Barwy: brązowa (cynamonowa, czekoladowa), burmska, colourpoint (siam / mink / burma), locus A (Agouti, barwa czarna / dzika), locus D (rozcieńczenie, dilution)

Barwa albino

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wszystkie rasy

Barwa amber
Kot norweski leśny i jego krzyżówki

Barwa brązowa (cynamonowa, czekoladowa)
Wszystkie rasy

Barwa burmska (russet)
Kot burmski

Barwa colourpoint (siam / mink / burma)
Wszystkie rasy poza bengalską

Barwa dominująca biała / białe nakrapianie
Wszystkie rasy

Barwa śnieżna
Kot bengalski
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Barwa węgiel drzewny

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

7-10

Materiał

Czas
realizacji

Kot bengalski

Długość sierści
Wszystkie rasy

Locus A (Agouti, barwa czarna / dzika)
Wszystkie rasy

Locus D (rozcieńczenie, dilution)
Wszystkie rasy

Ptaki
Badanie

(dni robocze)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Badanie płci ptaków
Koniecznie należy podać nazwę gatunkową ptaka.
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krew heparynowa 0,5 ml,
krew EDTA 0,5 ml lub pióra
okrywowe (kilka sztuk)

7-10

Cena
(PLN)

Inne badania
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Analiza mieszańca (pies)

2 x wymaz bogatokomórkowy
na cytoszczoteczce

5-7 TYG.

Badanie określa charakterystyczne elementy genotypu psa, które następnie przypisuje się do jednej lub kilku kategorii ras, w zależności od stopnia
podobieństwa. Baza danych jest stale rozbudowywana - do tej pory na liście znajduje się 286 głównych ras, spośród uznanych 360.
Przypisanie do kategorii oznacza określoną zgodność DNA z rasami w tej kategorii:
Kategoria 1: ponad 75% zgodności DNA z tą rasą
Kategoria 2: 37-74% zgodności DNA z tą rasą
Kategoria 3: 20-36% zgodności DNA z tą rasą
Kategoria 4: 10-19% zgodności DNA z tą rasą
Kategoria 5: poniżej 10% zgodności DNA z tą rasą
Uwaga: do badania potrzebne są wymazy z policzków pobrane za pomocą szczoteczek cytologicznych (optymalnie 2 szczoteczki). Nie nadają się
do tego zwykłe wymazówki. Podczas pobierania materiału należy intensywnie pocierać szczoteczką o błonę śluzową (ok. 10 sekund), a następnie
wysuszyć ją na powietrzu przez ok. 30 minut. Pies nie powinien spożywać pokarmu przez co najmniej 2 godziny przed pobraniem próbki. Do badania
jako materiał nie nadaje się krew EDTA.
Rasy na zapytanie.

Badanie pochodzenia (pies, kot)

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

3-4 TYG.

Weryfikacja pokrewieństwa między rodzicami a potomstwem. Konieczne jest wysłanie materiału od matki, potencjalnych ojców oraz potomstwa.

Grupy krwi, genetycznie (kot)

krew EDTA 1 ml

7-10

krew EDTA 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy

10-14

Wszystkie rasy poza kotem europejskim krótkowłosym.

Identyfikacja osobnicza (profil DNA) (pies, kot)

Badanie podlegające licencji. Należy koniecznie podać imię, nazwisko i adres właściciela, pełne imię zwierzęcia oraz nr chipu i rodowodu.
Markery oznaczane w badaniu i użyta nomenklatura są zgodne ze standardem ISAG (Internationa Society for Animal Genetics).

Świadectwo badania (certyfikat)

1-2 TYG.

Dodatkowy dokument do wyniku badania, wystawiony w formie papierowej w języku polskim i angielskim, opatrzony pieczątką i podpisem.
Do każdego badania genetycznego w zleceniu wystawiane jest oddzielne świadectwo. Podana cena dotyczy dokumentu do pierwszego badania
w zleceniu. Do badań serologicznych (np. wyjazdowych) wystawiane są świadectwa zbiorcze (pakiet wyników na jednym dokumencie).
Prosimy o dostarczenie kopii lub skanu rodowodu zwierzęcia oraz adresu zamieszkania właściciela.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH (PCR)

Zgodność rasowa (pies)

krew EDTA 1 ml

3-4 TYG.

Przy określaniu zgodności rasowej, ustalona wartość odzwierciedla matematyczne prawdopodobieństwo (w procentach) z jakim pies należy do tej
rasy. Obliczenia opierają się na profilu DNA psa i danych wszystkich dotychczas przechowywanych w bazie danych psów z wyliczoną częstotliwością
alleli.
Obecnie badane rasy: amerykański staffordshire terrier, bearded collie, berneński pies pasterski, bokser, border collie, bulmastif, cane corso,
chihuahua, doberman, dog argentyński, dog kanaryjski, dog niemiecki, dog de bordeaux, fila brasileiro, golden retriever, hawańczyk, labrador retriever,
mastif hiszpański, mastif pirenejski, mops, nowofundland, owczarek australijski, owczarek niemiecki, owczarek szkocki długowłosy i krótkowłosy,
parson russell terrier, pudel, pudel miniaturowy, pudel toy, rhodesian ridgeback, rottweiler, springer spaniel angielski, staffordshire bull terrier, wyżeł
niemiecki szorstkowłosy, wyżeł weimarski.
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

OBSERWUJ NAS

I DOWIEDZ SIĘ:
Jakich zaskakujących odkryć dokonujemy na co dzień w naszym laboratorium
Jak szybko możesz poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą diagnostyki laboratoryjnej
korzystając z doświadczenia naszych specjalistów
Jak nietypowymi badaniami dysponujemy i jak mogą Ci one pomóc w codziennej praktyce
Jakimi poradami mogą Cię wesprzeć nasi eksperci
Jak łatwo powiększyć grono własnych odbiorców udostępniając nasze treści

Polub nas na facebook

facebook.com/VetlabPolska

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 15

PROGRAM 2022
Zwierzęta Towarzyszące
Cennik badań laboratoryjnych

WITAMINY

POPRZEDNI DZIAŁ

DIAGNOSTYKA CHORÓB
GENETYCZNYCH (PCR)

146

NASTĘPNY DZIAŁ

WŚCIEKLIZNA
LEKI

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

WITAMINY

β-karoten (pies)

surowica 0,5 ml
(chronić przed światłem)

2-3

Kwas foliowy

surowica 1 ml

1-2

Witamina A (retinol)

surowica 1 ml
(chronić przed światłem)

5-7

Witamina B1 (tiamina)

krew EDTA 3 ml
(chronić przed światłem)

5-7

Witamina B2 (ryboflawina)

krew EDTA 3 ml
(chronić przed światłem)

5-7

Witamina B6

osocze EDTA 3 ml zamrożone
(chronić przed światłem)

5-7

Witamina B12

surowica 1 ml

1-2

Witamina D3 (25 - OH)

surowica 1 ml

5-7

Witamina E (tokoferol)

surowica 2 ml
(chronić przed światłem)

5-7

Witamina H (biotyna)

surowica 1 ml

2-3 TYG.

NOWOŚĆ
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WŚCIEKLIZNA
DZIAŁ 17

LEKI

POPRZEDNI DZIAŁ

WITAMINY
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NASTĘPNY DZIAŁ

METALE CIĘŻKIE, TOKSYKOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

WŚCIEKLIZNA

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

POPULARNE

surowica 1 ml

3-5 TYG.

Badanie certyfikowane, wykonywane przez Uniwersytet w Giessen, Niemcy. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań poszczególnych krajów przy
transporcie zwierząt można znaleźć na stronie: https://tiny.pl/9pwcv

UWAGA!
Pamiętaj o wypełnieniu specjalnego pisma przewodniego - Wścieklizna

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

LEKI

Bromek (pies)

surowica 1 ml

3-5

krew EDTA 1 ml

3-5

Diazepam (pies, kot)

surowica 1 ml

3-5

Digoksyna (pies)

surowica 1 ml

3-5

surowica 1 ml

1-2

surowica 0,5 ml

3-5

Po trzech miesiącach od rozpoczęcia podawania bromku, jego stężenie we krwi osiąga stały poziom.
Krew można pobrać niezależnie od momentu podania tabletki.

Cyklosporyna A (pies, kot)
Krew należy pobrać 12 godzin po podaniu tabletki.

Krew należy pobrać 8-12 godzin po podaniu tabletki.

Fenobarbital (pies, kot)
Po trzech tygodniach od rozpoczęcia podawania fenobarbitalu jego stężenie we krwi osiąga stały poziom.
Krew można pobrać niezależnie od momentu podania tabletki.

Levetiracetam (pies)
Krew należy pobrać bezpośrednio przed podaniem tabletki.
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LEKI
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NASTĘPNY DZIAŁ

DIAGNOSTYKA ALERGII

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

METALE CIĘŻKIE, TOKSYKOLOGIA

Arsen

mocz 2 ml

5-7

Kadm

krew EDTA 2 ml lub mocz 5 ml

3-5

Kumaryny

krew EDTA 3 ml lub treść
żołądka

3-5 TYG.

Ołów

krew EDTA 0,5 ml,
krew heparynowa 0,5 ml lub
mocz 5 ml

3-5

Rtęć

krew heparynowa 2 ml lub
mocz 5 ml

3-5

Tal

mocz 1 ml

7-10

Toksyna botulinowa (Clostridium botulinum)

surowica 3 ml

7-10
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NASTĘPNY DZIAŁ

PREANALITYKA

Czas oczekiwania na wynik: 7 - 14 dni
Materiał do badania: surowica 1 ml

Diagnostyka alergii
Oferujemy system diagnostyki alergicznej przy współpracy z hiszpańską firmą Alergovet, która specjalizuje się w opracowywaniu
nowoczesnych metod do wykrywania alergii u zwierząt. Prawie wszystkie dostępne systemy detekcji pracują w oparciu o metodę ELISA. To
co je różni to sposób wykrywania IgE (a dokładniej rodzaj cząsteczki łączącej się z IgE). Każdy obecny na rynku test jest tak dobry jak jego
cząsteczka łącząca się z IgE. Firma Alergovet opracowała w tym celu technologię oligoklonalną OLYGO.3mAb - 3 przeciwciała monoklonalne
wykrywające IgE.

Zalety OLYGO.3mAb:
•
•

swoistość testu wynosząca 100%, brak reakcji krzyżowych z IgG czy IgM - co gwarantuje brak wyników fałszywie dodatnich
bardzo wysoka czułość (99,3%) dzięki wykorzystaniu trzech przeciwciał monoklonalnych wykrywających różne epitopy IgE

Czas oczekiwania na wynik: 7 - 14 dni
Materiał do badania: surowica 1 ml
UWAGA: Układ immunologiczny uzyskuje pełną dojrzałość po pierwszym roku życia. Z tego względu nie zaleca się wykonywania badań alergicznych przed
upływem dwunastu miesięcy życia zwierzęcia.

Schemat diagnostyki alergii nr I:
Kiedy wybrać

Głównie do wykluczenia alergii, lub kiedy preferujemy diagnostykę stopniową.
Możemy wybrać badanie przesiewowe (1) – wówczas otrzymamy wynik w systemie +/- dla poszczególnych grup alergenów środowiskowych i pokarmowych.
Następnie dla wyników dodatnich można wybrać badania szczegółowe (4, 5, 6, 7, 8).
Możemy wybrać również samo badanie przesiewowe dla alergenów środowiskowych (2) lub alergenów pokarmowych (3), kiedy podejrzewamy tylko jedną z grup.
Tutaj również dla wyników dodatnich możemy następnie zlecić wykonanie badania szczegółowego (4, 5, 6, 7 lub 8).Schemat diagnostyki alergii nr I:

1

Badanie przesiewowe - pełne

2

Badanie przesiewowe
alergeny środowiskowe

4

Trawy i zioła

5

Drzewa

6

Grzyby i roztocza

7

Inne

9

3

8

badanie szczegółowe

badanie szczegółowe

Alergeny pokarmowe
badanie szczegółowe

zlecone razem:

badanie szczegółowe

Badanie przesiewowe
alergeny pokarmowe

badanie szczegółowe

Alergeny środowiskowe + pokarmowe
badanie szczegółowe

Alergeny środowiskowe - badanie szczegółowe

LABORATORYJNYCH 2022
15410CENNIK BADAŃ
Trawy i zioła, drzewa, grzyby i roztocza

2
4

3

Badanie przesiewowe
alergeny środowiskowe

Trawy i zioła

8

badanie szczegółowe

Badanie przesiewowe
alergeny pokarmowe

Alergeny pokarmowe
badanie szczegółowe

zlecone razem:
zlecone razem:

5 Drzewa
badanie szczegółowe
Trawy i zioła
pokarmowe
8 Alergeny
4
badanie szczegółowe
szczegółowe
Schemat badanie
diagnostyki
alergii nr II:
Grzyby
i
roztocza
6 badanie szczegółowe
Drzewa
Kiedy5wybrać
badanie szczegółowe
Kiedy klinicznie
zdiagnozowana została alergia i zlecając wykonanie jednego badania chcemy otrzymać wynik z wyszczególnieniem reakcji dla wszystkich
7 Inne
badanie szczegółowe
iśrodowiskowych
roztocza (10) lub pokarmowych (11).
alergenów (9), alergenów
6 Grzyby
badanie szczegółowe
7
9

Inne

Alergeny środowiskowe + pokarmowe

badanie szczegółowe

badanie szczegółowe

9
10

Alergeny środowiskowe + pokarmowe
Alergeny
środowiskowe - badanie szczegółowe
badanie
szczegółowe

10
11

Alergeny
Trawy
i zioła,pokarmowe
drzewa, grzyby i roztocza
badanie szczegółowe

Trawy i zioła, drzewa, grzyby i roztocza

Alergeny środowiskowe - badanie szczegółowe
Alergeny pokarmowe

11
12

badanie szczegółowe

Pchła

13

Malassezia

12

Pchła

13

Malassezia

Inne badania

Wyszczególnienie badań:

Badanie przesiewowe - alergeny środowiskowe
Trawy i zioła, Drzewa, Grzyby i roztocza, Inne alergeny.
Badanie przesiewowe - alergeny pokarmowe: IgE + IgG
Mieszanka 20 składników pokarmowych.
Alergeny środowiskowe
Trawy
Cynodon, owies, tymotka, życica, żyto.
Zioła
Ambrozja, bylica, komosa, pomurnik, pokrzywa, rzepak.
Drzewa
Brzozowate: brzoza + leszczyna + olcha, cyprys, dąb, ligustr, platan, sosna, topola, wierzba.
Grzyby
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium.
Roztocza
Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor.
Inne
Pchły, Malassezia.
Alergeny pokarmowe
Burak cukrowy, drożdże, groch, indyk, jagnięcina, jajko, jelenina, konina, królik, kukurydza, kurczak, marchew, mleko, owies, pszenica, ryby chude, ryby tłuste,
ryż, soja, wieprzowina, wołowina, ziemniaki.
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Odczulanie
Na podstawie wyniku badania surowicy w kierunku obecności przeciwciał przeciwko alergenom środowiskowym można przygotować
zestaw do odczulania. Oferujemy zestawy dwóch typów:
• Vet-goid – zbudowane z miksów alergoidów. Alergoidy to konglomeraty natywnych alergenów produkowane przez ich chemiczną modyfikację, denaturację lub polimeryzację. Celem takiej obróbki jest zachowanie zdolności alergenu do wywoływania odpowiedzi immunologicznej (szczególnie odpowiedzi komórek T) przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka anafilaksji (odpowiedzi zależnej od przeciwciał klasy IgE).
• Artuvetrin – zbudowane z pojedynczych alergenów w sposób klasyczny. W zależności od liczby alergenów dostępne są zestawy Artuvetrin
(1-4 składniki) i Artuvetrin Forte (5-8 składników).
Oba produkty mają podobną skuteczność i wystarczają na ten sam czas stosowania (ok. 9-10 miesięcy przy pierwszym zestawie i 10 (lub
więcej) miesięcy w przypadku kontynuacji terapii). Różnią się jednak sposobem dojścia do pełnej dawki i jej objętością. Do każdego zestawu
dołączona jest ulotka z pełnymi informacjami na jego temat oraz terminarzem podawania.
W każdym wyniku badania szczegółowego podajemy nazwę proponowanego rodzaju zestawu, najbardziej optymalnego z punktu widzenia
laboratorium. Uwzględniony zostaje wynik badania i reaktywność krzyżowa między alergenami. Lekarz prowadzący może oczywiście
zmodyfikować tę propozycję i dobrać taki typ i skład zestawu, jaki uważa za najbardziej odpowiedni dla pacjenta. Ograniczeniem są jedynie
możliwości techniczne skompletowania składu.
Polecamy w szczególności zestawy typu Vet-goid, ze względu na ich niższą reaktywność. Zestawy te można jednak zastosować tylko przy
niektórych kombinacjach wyników dodatnich. W zestawach typu Artuvetrin możliwa jest każda kombinacja alergenów, ograniczona jest
jedynie ich ilość (maksymalnie osiem).
W przypadku pytań prosimy o kontakt z laboratorium.

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

Cena
brutto

(dni robocze)

(PLN)

DIAGNOSTYKA ALERGII

Odczulanie VET - GOID (1 - 5 składników)

2-4 TYG.

Cena za pierwszy lub kolejny zestaw. Zestaw wystarcza na ok. 10 miesięcy terapii.

Odczulanie Artuvetrin (1 - 4 składniki)

2-4 TYG.

Cena za pierwszy lub kolejny zestaw. Zestaw wystarcza na ok. 10 miesięcy terapii.

Odczulanie Artuvetrin Forte (5 - 8 składników)
Cena za pierwszy lub kolejny zestaw. Zestaw wystarcza na ok. 10 miesięcy terapii.
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Podstawą miarodajnego i wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego jest prawidłowa preanalityka, na którą składa się odpowiednie
przygotowanie pacjenta, pobranie materiału i jego dostarczenie do laboratorium.

Ilość materiału
Należy mieć na uwadze, że istnieje minimalna ilość materiału, która ze względów technicznych jest niezbędna do wykonania badania. U małych zwierząt, jak
gryzonie, szczenięta, koty, u których ilość materiału możliwego do pobrania jest zazwyczaj niewielka, można do badań hematologiczno – biochemicznych zamiast
krwi EDTA oraz surowicy pobrać krew na heparynę litową. W przypadku pobrania niewielkiej ilości materiału, pomocne będzie zaznaczenie na skierowaniu
parametrów priorytetowych do wykonania.

Pobieranie materiału
Aby uzyskać miarodajne wyniki badań, krew do oznaczeń hematologiczno – biochemicznych należy pobierać od pacjenta na czczo. W innym wypadku wyniki takich
parametrów jak ALT, α-amylaza, AST, białko całkowite, bilirubina, cholesterol, glukoza, kwasy żółciowe, leukocyty, TLI czy trójglicerydy mogą zostać zafałszowane.
Z kolei intensywny wysiłek przed pobraniem materiału może wpłynąć na wynik oznaczeń AST, CK, glukozy czy LDH.

Najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas pobierania krwi:
1. Stosowanie stazy - zaciśnięcie naczynia powinno trwać krótko i być w miarę możliwości delikatne. Niewłaściwe stosowanie stazy może doprowadzić
do hemolizy oraz wpłynąć na parametry dotyczące układu krzepnięcia.
2. Miejsce wkłucia – należy je oczyścić i odkazić, mając jednocześnie na uwadze, że użycie zbyt dużej ilości środka odkażającego może doprowadzić
do zanieczyszczenia próbki i np. hemolizy.
3. Objętość krwi pobranej do probówek z antykoagulantem - przekroczenie górnej wskazanej na probówkach granicy może doprowadzić do powstania skrzepów.
Z kolei pobór zbyt małej objętości prowadzi do niewystarczającego wymieszania próbki z antykoagulantem i powstawania skrzepów lub do zbytniego
rozcieńczenia próbki.
4. Strumień krwi należy kierować do probówki tak, aby krew się nie pieniła, czyli po ściance. Spienienie może powodować hemolizę.
5. Po pobraniu materiału, trzeba:
• natychmiast delikatnie wymieszać krew z antykoagulantem przez obracanie probówki, dla uniknięcia powstania
skrzepów i mikroskrzepów oraz spienienia
• pozostawić krew pobraną na surowicę na 30 – 60 minut w temperaturze pokojowej aż do powstania skrzepu i po tym czasie, jeśli to możliwe
próbkę odwirować, a surowicę przenieść do nowej probówki.
6. W przypadku pobierania krwi do probówek o różnym przeznaczeniu należy unikać kontaminacji próbki.
Np.: nawet minimalna ilość EDTA w surowicy może uniemożliwić oznaczenie niektórych parametrów biochemicznych czy endokrynologicznych.

Rodzaje materiału do badania
Surowica

Jest to najbardziej uniwersalny materiał do większości badań biochemicznych, serologicznych, elektrolitów oraz hormonów. Najczęściej stosuje się
probówki z „perełkami” lub z aktywatorami krzepnięcia.

Osocze

W nielicznych wypadkach, do oznaczeń wymagane jest osocze. W przypadku ACTH jest to osocze krwi pobranej na EDTA, a w przypadku kwasu mlekowego używa się
osocza krwi pobranej na NaF lub KF. Do badania parametrów krzepliwości niezbędne jest osocze krwi pobranej na cytrynian (w stosunku 9:1).

Krew pobrana na EDTA

Jest to materiał najlepszy do badania hematologicznego u ssaków. Równie dobrze nadaje się do badań genetycznych. Do innych oznaczeń może być
wykorzystywana jedynie w nielicznych przypadkach ze względu na wpływ EDTA na poszczególne parametry, a zwłaszcza elektrolity.

Krew pobrana na heparynę

Jest to materiał z wyboru do badań hematologicznych u gadów i ptaków. Jest także polecana do badań biochemicznych u tych gatunków, ze względu na możliwość
wykorzystania do oznaczeń krwi z tej samej probówki co na badania hematologiczne.

Do próbki należy dołączyć wypełnione pismo przewodnie, które można znaleźć
na naszej stronie internetowej.
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Krew natywna

Krew pobrana „na skrzep” może być wysłana do laboratorium w całości, tj. bez wirowania i odciągnięcia surowicy. Należy jednak mieć na uwadze, że w trakcie jej
transportu może dojść do hemolizy, która może spowodować zafałszowanie niektórych parametrów.

Mocz

Najkorzystniejszy do badania jest mocz pozyskany na drodze cystocentezy. Jest to szczególnie ważne w przypadku badania bakteriologicznego, gdyż w moczu
pobieranym ze strumienia może dojść do kontaminacji. Jeśli jednak istnieje tylko taka możliwość pobrania materiału, mocz należy pobrać ze środkowego strumienia
po uprzedniej dezynfekcji okolicy moczo-płciowej.

Kał

Jeśli to możliwe należy nadesłać kał niezanieczyszczony, a więc najlepiej pobrany z prostnicy (zwłaszcza badania mikrobiologiczne). Do badań parazytologicznych
zaleca się pobranie kału z kilku miejsc lub zbieranie próbek kału (5-10 g) z 3 dni. Wykonanie badań może nie być możliwe jeśli kał jest znacząco zanieczyszczony
i/lub spleśniały. Po zebraniu, kał należy przechowywać w warunkach chłodniczych.

Płyn z jam ciała

Płyn należy pobrać do probówki na surowicę oraz do probówki na EDTA.
Nie należy przesyłać płynu w strzykawce.

Rozmaz krwi

Do laboratorium należy wysłać preparaty na szkiełku podstawowym z polem do opisu, podpisane ołówkiem, równomiernie rozprowadzone, wysuszone na powietrzu,
niebarwione.

Materiał do badań mikrobiologicznych
Materiał do badania mikrobiologicznego należy pobrać we wczesnym etapie choroby, najlepiej przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Pobrany materiał powinien
być jak najszybciej przetransportowany do laboratorium. Możliwie skrócony czas od pobrania do posiewu zwiększa szansę wyhodowania szczepów o wysokich
wymaganiach. Pobieranie materiału na podłoże transportowe pozwala wydłużyć czas dostarczenia maksymalnie do 3 dni. Należy pamiętać, że niewłaściwe
przechowywanie materiału do badań lub zbyt długi czas jego transportu mogą powodować zafałszowanie wyników badań laboratoryjnych.

Wymazy (poza materiałem pochodzącym z końcowego odcinka przewodu pokarmowego) należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Do pobierania i transportu próbek wymazów na badanie w kierunku bakterii tlenowych nadają się zarówno wymazy w podłożu transparentnym jak i wymazy
w podłożu węglowym. W przypadku badania mikrobiologicznego kału oraz bakterii beztlenowych laboratorium rekomenduje stosowanie wymazów w podłożu
węglowym. Dodatek węgla neutralizuje m in. toksyny bakteryjne zwiększając przeżywalność patogennych bakterii.
Wymaz z kanału słuchowego powinien być pobrany przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Z dna przewodu słuchowego, po uprzednim usunięciu zalegających
wydzielin, ropy, a w szczególności woskowiny, która pełni rolę ochronną posiadając właściwości hamujące wzrost grzybów i bakterii. W przypadku pobrania
wymazów z lewego i prawego kanału słuchowego, każda próbka powinna być opisana.   Każdy wymaz posiewamy oddzielnie, co jest istotne w prawidłowym
interpretowaniu wyniku oraz ewentualnym wdrożeniu leczenia. Nie należy pobierać jedną wymazówką jednocześnie wymazu z lewego i prawego kanału
słuchowego.  Zalecane jest pobranie materiału na dodatkowy wymaz bez podłoża transportowego, w celu wykonania preparatu bezpośredniego i oceny pod kątem
obecności grzybów drożdżopodobnych.
Skórę przed pobraniem wymazu należy ogolić i oczyścić jałowym roztworem soli fizjologicznej. Przy suchych zmianach oraz w przypadku zmian na błonach
śluzowych, wymaz należy zwilżyć jałowym roztworem fizjologicznym. Częstym błędem przedlaboratoryjnym jest pobieranie wymazu ze skóry i umieszczenie
wraz z nim w podłożu transportowym sierści okrywającej zmianę skórną.
Wydzielinę z worka spojówkowego należy pobrać na wymaz z podłożem transportowym najwcześniej po upływie 4 godzin od płukania lub podania
środków przeciwbakteryjnych. W przypadku pobrania wymazu worka spojówkowego lewego i prawego, każdą wymazówkę należy podpisać.
Wymaz z rany pobiera się po płukaniu oraz wstępnym oczyszczeniu. Wartość diagnostyczną posiadają głównie głębokie wymazy.   Wykonywanie wymazów  
powierzchniowych nie jest zalecane, ponieważ organizmy hodowane z powierzchni zazwyczaj stanowią kontaminację i tylko wyjątkowo są odpowiedzialne za
infekcję rany.
W przypadku ropni, skórę należy przemyć alkoholem i pozostawić do wyschnięcia, następnie nakłuć ropień, odrzucić pierwszą porcję ropy, a następną pobrać jałową
wymazówką lub strzykawką treść z dna ropnia i umieścić materiał w jałowym pojemniku z czego część materiału umieścić w podłożu transportowym z węglem.
W diagnostyce materiału zawierającego treść ropną należy zawsze jednocześnie wykonać badania w kierunku bakterii tlenowych oraz beztlenowych.
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Bakterie beztlenowe

Materiał do badania w kierunku bakterii beztlenowych należy pobrać na wymazówkę z podłożem z węglem i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Nie wolno
umieszczać go w lodówce, ponieważ niska temperatura sprzyja absorpcji tlenu, który jest toksyczny dla beztlenowców.
Bezwzględne wskazania do wykonania badania w kierunku bakterii beztlenowych to:
• ropnie,
• zakażenia w jamie brzusznej,
• zakażenia w jamie opłucnej.
Nie zaleca się wykonywania badania w kierunku bakterii beztlenowych z następujących materiałów:
• wymazów z gardła i nosogardzieli,
• wymazów z dziąseł,
• treści jelita grubego, kału,
• moczu oddanego samoistnie (wyłącznie mocz pobrany przez cystocentezę nadaję się do badania w kierunku bakterii beztlenowych),
• powierzchownych zmian skórnych,
• wymazów z oka.

Mocz

Mocz do badania bakteriologicznego, może zostać pobrany na kilka sposobów:
• przez cystocentezę (rekomendowany sposób) po uprzedniej dezynfekcji miejsca wkłucia,
• wolno oddany, ze środkowego strumienia, po zdezynfekowaniu okolicy zewnętrznego ujścia cewki moczowej (pierwsza partia moczu zawiera drobnoustroje
kolonizujące końcowy odcinek dróg moczowych).
Mocz należy dostarczyć w jałowym, plastikowym pojemniku do 4 godzin od pobrania. Jeżeli jest to niemożliwe, materiał do czasu transportu należy przechowywać
w lodówce (maksymalnie do 24 godz.). Czas ten można wydłużyć pobierając materiał do specjalnych probówek ze stabilizatorem (kwas borny do 48 godz.)
lub na podłoże transportowe Uricult/Uromedium. Mocz pobrany na wymaz z podłożem transportowym nie nadaję się do badania.

Kał

Badanie kału należy wykonać przed wprowadzeniem antybiotykoterapii, najlepiej we wczesnym etapie biegunki, kiedy liczba patogenów jest najwyższa. Do analizy
należy pobrać wyłącznie świeży kał z domieszką śluzu lub krwi, jeśli są obecne (zaznaczyć na zleceniu obecność nietypowych elementów w kale). Próbkę należy
pobrać rano i dostarczyć ją w jałowym pojemniku tego samego dnia. Jeżeli transport materiału do laboratorium jest zbyt długi, wymaz pobrany z trzech różnych
miejsc z tej samej próbki kału należy umieścić w podłożu transportowym z węglem i przechowywać w lodówce.

Materiał do badań mykologicznych

Materiał do badań  w kierunku dermatofitów powinien zostać pobrany przed zastosowaniem terapii przeciwgrzybiczej, bądź po upływie co najmniej 4 tygodni od
momentu zaprzestania podawania leków.

Wymazy

Pobieranie wymazów wskazane jest wyłącznie w przypadku badania w kierunku grzybów drożdżopodobnych z materiałów pochodzących z kanału słuchowego, gardzieli,
pochwy lub szyjki macicy. Zalecane jest pobranie materiału na dodatkową wymazówkę bez podłoża transportowego, w celu wykonania preparatu bezpośredniego
i oceny preparatu pod kątem obecności grzybów drożdżopodobnych. Wymazy w przypadku badania w kierunku dermatofitów (Trichophyton, Microsporum,
Nannizzia) są materiałem najgorszej jakości, ponieważ ilość pobrana wymazówką zazwyczaj jest niewystarczająca do wyhodowania grzybów.

Włosy

Jeśli są materiałem do badania w kierunku dermatofitów należy je pobrać z obrzeża chorobowo zmienionych miejsc. Materiał przenosi się do plastikowych, jałowych
pojemników (np. na kał czy mocz). W przypadku zakażenia Microsporum canis u kotów często zaatakowane są tylko pojedyncze włosy, dlatego zasadne jest
pobieranie materiału pod kontrolą lampy Wood`a.

Zeskrobiny skóry

Aby zbadać zeskrobiny skóry na obecność dermatofitów wystarczy pobrać je powierzchniowo do jałowego pojemnika, po uprzednim odkażeniu skóry.

Materiał do badań histopatologicznych
Zlecając wykonanie badania histopatologicznego należy podać dokładne dane z wywiadu, dotyczące rodzaju zmiany, lokalizacji oraz czasu trwania procesu.

Wycinki narządów

Materiał po pobraniu należy umieścić w 4-10% roztworze formaliny. Wskazane jest zawsze, po pewnym czasie, wymienić formalinę, a jeśli wycinek jest silnie
ukrwiony, nawet kilkukrotnie. Optymalna objętość formaliny to 10-cio krotność objętości wycinka. Około 4% roztwór formaliny można przygotować mieszając 1
objętość formaldehydu (36%) z 9 objętościami wody (może być woda bieżąca). Alternatywnie, w razie braku formaliny, wycinki można utrwalić w 70% roztworze
etanolu (poza wycinkami skóry), należy jednak mieć na uwadze, że takie wycinki będą bardziej kruche.
Podczas mrozów, do roztworu formaliny należy dodać odrobinę 10% roztworu etanolu aby ograniczyć artefakty mrożeniowe.
UWAGA: LABORATORIUM NIE PRZYJMUJE CAŁYCH ZWŁOK DO BADANIA SEKCYJNEGO.
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Wycinki skóry

Utrwalanie: jak wyżej.
Należy pobrać 3-5 wycinków o średnicy min. 5 mm (najlepiej do tego nadają się jednorazowe sztance biopsyjne). Skóra nie może być myta ani dezynfekowana.
W zmianach wieloogniskowych lub o dużej powierzchni materiał zaleca się pobrać z kilku miejsc. Należy również podać informacje o lokalizacji, czasie trwania
procesu oraz leczeniu.

Materiał do badań cytologicznych
Bioptaty

Do biopsji najlepiej nadają się igły o grubości 21-25 G. Materiał należy pobrać z różnych lokalizacji omijając zmiany torbielowate oraz nekrotyczne. Pobrany materiał
trzeba natychmiast przenieść na szkiełko podstawowe, a następnie przyłożyć drugie szkiełko podstawowe i pozwolić na rozprowadzenie się materiału pomiędzy
szkiełkami. W kolejnym kroku należy wykonać rozmaz przesuwając szkiełka względem siebie. Preparaty utrwala się susząc je na powietrzu lub przy użyciu
„Cytofixu”. Należy przygotować kilka (3-5) preparatów.

Preparat odciskowy

Szkiełko podstawowe przykłada się bezpośrednio do zmiany. Jeśli występują strupy, należy je oderwać przed wykonaniem odcisku. Po pobraniu preparat wysuszyć
na powietrzu.

Wymazy

Wymazy do badań cytologicznych stosuje się w badaniu materiału z przetok, kanału słuchowego czy też z pochwy.  W sytuacji, kiedy miejsce pobrania jest suche,
należy zwilżyć wacik wymazówki roztworem soli fizjologicznej. Po pobraniu materiału wykonuje się rozmaz na szkiełku podstawowym przez rolowanie po nim
wymazówki. Rozmaz suszy się na powietrzu.

Materiał do badań techniką PCR
Materiał pobrany do badań z wykorzystaniem techniki PCR (np. wykrywanie chorób dziedzicznych lub czynników patogennych) należy przechowywać i transportować
w warunkach chłodniczych (2-8°C) i dostarczyć do laboratorium tak szybko jak jest to możliwe. W celu uniknięcia kontaminacji DNA lub RNA pochodzącym z innego
źródła, podczas pobierania materiału należy zachować zasady ścisłej aseptyki. Rodzaj materiału potrzebny do wykonania określonego badania podany jest przy
cenie konkretnego badania.

Krew

Materiał w ilości minimum 0,5 ml należy pobrać do probówki z EDTA. Probówki z heparyną jako antykoagulantem nie znajdują zastosowania, gdyż heparyna hamuje
amplifikację kwasów nukleinowych. Należy unikać hemolizy krwinek czerwonych.

Surowica

Materiał w ilości minimum 0,5 ml należy pobrać do sterylnej probówki.

Płyny biologiczne

Pobieranie i transport w sterylnych, szczelnie zamkniętych probówkach bez dodatków. Potrzebna ilość materiału to 0,5 – 2 ml płynu, w przypadku moczu potrzebne
jest 5 ml.

Wymazy bogatokomórkowe

Materiał należy pobrać szczoteczką cytologiczną lub wymazówką, koniecznie bez podłoża transportowego. Można stosować wyłącznie wymazówki wykonane
w całości z tworzywa sztucznego, z wacikiem ze sztucznego jedwabiu, wiskozy, poliestru lub darcon. Wymazówki z bawełnianym wacikiem lub drewnianym
patyczkiem mogą zawierać substancje, które hamują reakcję PCR (możliwość uzyskania fałszywie ujemnego wyniku). Wymazówkę należy umieścić w jej osłonce
i szczelnie zamknąć.  Wymazy należy wykonywać poprzez kilkukrotne stanowcze potarcie wymazówką badanej powierzchni, aby mieć pewność, że na wymazówkę
zostanie pobrana odpowiednia ilość materiału badawczego. Zalecamy pobranie 2 wymazów.

Kał

Pojemnik na kał powinien być jałowy, suchy, wodoodporny, nie zawierać detergentów, ani podłóż transportowych. Należy pobrać reprezentatywną próbkę kału
(co najmniej 2 ml w przypadku kału płynnego lub 2 g masy kałowej). Pojemnik należy dokładnie zakręcić. Jeżeli to możliwe, zaleca się pobierać kał bezpośrednio
z prostnicy.

Fragmenty narządów, bioptaty

Pobrany materiał należy umieścić w sterylnym pojemniku i zalać  jałowym płynem ﬁzjologicznym w takiej ilości, by zakrywał materiał. W przypadku, gdy czas
transportu próbki do laboratorium jest dłuższy niż 48h od pobrania, materiał należy przesłać bez dodatku roztworu soli fizjologicznej w stanie głęboko zamrożonym.
Próbkę trzeba zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający rozmrożenie (np. przez użycie wkładów zapewniających utrzymanie niskiej temperatury). Należy
bezwzględnie unikać rozmrażania i ponownego zamrażania materiału. Do badań należy przesłać tkankę będącą najbardziej prawdopodobną lokalizacją patogenu.

Zeskrobiny, sierść, włosy

Jeżeli to możliwe, materiał należy pobrać z pogranicza zmian chorobowych. Próbkę należy przesłać w sterylnym, suchym pojemniku/probówce/woreczku, szczelnie
zamkniętą. Włosy, sierść należy wyrwać, nie obcinać.
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Materiał do badań serologicznych
Najlepszym materiałem do badań serologicznych jest surowica. Zaleca się, aby objętość surowicy wynosiła nie mniej niż 0,5 ml. Nieznaczna hemoliza lub lipemia nie
wpływają na wynik końcowy badania, jednak całkowita hemoliza lub silna lipemia mogą go zafałszować.

Czynniki fałszujące wynik badania laboratoryjnego
Różne czynniki, najczęściej spowodowane błędami preanalityczymi, wpływają na wynik badania laboratoryjnego. Dlatego w sytuacji, kiedy
nie da się ich uniknąć, należy je mieć na uwadze interpretując wynik badania.

Hemoliza
Przejawia się podbarwioną na czerwono surowicą (wzgl. osoczem), a spowodowana jest uwolnieniem hemoglobiny z erytrocytów.

Przyczyny:
• hemoliza intra vitam (anemia hemolityczna),
• niewłaściwa technika pobierania krwi: zbyt silne zakładanie stazy, aspirowanie, mieszanie powodujące spienianie się,
• postępowanie po pobraniu krwi: zbyt późne odwirowanie krwi, zamrożenie, przegrzanie, za duża prędkość wirówki, wstrząsy podczas transportu.
Hemoliza wpływa na zafałszowanie szeregu parametrów, w tym na: albuminy, ALT, α-amylazę, AP, AST, białko całkowite, bilirubinę, cholesterol, CK, cynk, fosfor,
fruktozaminę, GGTP, GLDH, glukozę, insulinę, kwas foliowy, kwas moczowy, kwasy żółciowe, LDH, lipazę, magnez, miedź, mocznik, potas, UIBC, wapń, żelazo.

Lipemia
Jest to mętne do mlecznego podbarwienie surowicy spowodowane nagromadzeniem mikroskopijnych kropli tłuszczu.

Przyczyny:
•
•
•
•
•

zaburzenia metabolizmu tłuszczów,
cukrzyca,
ostre zapalenie trzustki,
Cushing,
dieta bogatotłuszczowa

Aby odróżnić fizjologiczną lipemię po karmieniu od lipemii patologicznej, należy przestrzegać pobierania krwi na czczo.
W przypadku utrzymującej się u pacjenta lipemii pomimo zastosowania odpowiedniego okresu głodówki (lipemia patologiczna) można zastosować preparaty z grupy
fibratów do czasu eliminacji lipemii z surowicy. Lipemia wpływa szczególnie na: albuminy, ALT, AST, białko całkowite, bilirubinę, CK, GGTP, GLDH, glukozę, kreatyninę, kwas
moczowy, magnez, potas, progesteron, sód, wapń, żelazo.

Bilirubinemia/żółtaczka
Żółtawe podbarwienie próbki spowodowane wzrostem zawartości barwników żółciowych w surowicy.

Przyczyny:
• schorzenia wątroby
• fizjologiczne u koni
Nie jest powodowana przez błędy w pobieraniu materiału. Żółtaczka wpływa szczególnie na: α-amylazę, cholesterol, glukozę, kortyzol, mocznik, trójglicerydy.

Glikoliza
Rozkład glukozy i związany z tym wzrost poziomu kwasu mlekowego w próbce zawierającej erytrocyty. Można tego uniknąć przez pobranie materiału do odpowiedniej
probówki (z NaF lub KF) lub przez szybkie (w ciągu 30 - 60 minut po pobraniu) odwirowanie i odciągnięcie surowicy.
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Współczynniki do przeliczania jednostek
Jednostka
Konwencjonalna

Przelicznik

Jednostka układu SI

Chlorki

mg/dl

0,2821

mmol/l

Cynk

mg/l

15,3

μmol/l

Fosfor nieorganiczny

mg/dl

0,3229

mmol/l

Magnez

mg/dl

0,4113

mmol/l

Miedź

μg/dl

0,1574

μmol/l

Potas

mg/dl

0,2557

mmol/l

Selen

μg/l

0,0127

μmol/l

Sód

mg/dl

0,435

mmol/l

Wapń

mg/dl

0,2495

mmol/l

Żelazo

μg/dl

0,1791

μmol/l

μmol/l

Parametr
Elektrolity
i pierwiastki śladowe

Substraty
Amoniak

μg/dl

0,554

Białko całkowite

g/dl

10

g/l

Bilirubina

mg/dl

17,104

μmol/l

BUN

mg/dl

0,357

mmol/l

Cholesterol

mg/dl

0,0259

mmol/l

Glukoza

mg/dl

0,0555

mmol/l

Karoten

μg/l

0,00186

μmol/l

Kreatynina

mg/dl

88,402

μmol/l
mmol/l

Kwas mlekowy

mg/dl

0,111

Kwas moczowy

mg/dl

59,485

μmol/l

Mocznik

mg/dl

0,1665

mmol/l

Trójglicerydy

mg/dl

0,0114

mmol/l

Hormony
T3

ng/ml

1,54

nmol/l

fT 4

ng/dl

12,87

pmol/l

T4

μg/dl

12,87

nmol/l

Estradiol

pg/ml

3,671

pmol/l

Kortyzol

μg/dl

0,0276

μmol/l

Progesteron

ng/ml

3,18

nmol/l

ng/ml

3,467

nmol/l

Testosteron

Wartość w jednostkach konwencjonalnych x przelicznik = wartość w jednostkach układu SI
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Mocznik (mg/dl)

0,46

BUN (mg/dl)

Mocznik (mmol/l)

2,8

BUN (mg/dl)
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Skorzystaj z naszego

PRZELICZNIKA JEDNOSTEK
W WERSJI ONLINE
Wejdź na stronę vetlab.pl/kalkulator lub zeskanuj kod QR

Materiał do badań biochemicznych

Oznaczenie

Surowica

Osocze
heparynowe

EDTA

cytrynianowe

NaF, KF

Enzymy
ALT (GPT)

+

+

+

-

-

Amylaza

+

+

-

-

-

AP

+

+

-

-

-

AST (GOT)

+

+

+

-

-

Cholinoesteraza

+

+

+

-

-

CK

+

+

-

-

-

GLDH

+

+

-

-

-

γ-GT

+

+

+

-

-

α-HBDH

+

-

-

-

-

LDH

+

+

-

-

-

Lipaza

+

+

-

-

-

Substraty
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Albuminy

+

+

-

-

-

Białko całkowite

+

+

+

-

-

Bilirubina

+

+

+/-

-

-

Cholesterol

+

+

+

-

-

CRP

+

-

-

-

-

Fruktozamina

+

+

+

-

-

Glukoza

+

+

+

-

+

β-hydroksymaślan

+

+

+

-

-

Kreatynina

+

+

+

-

-

Kwas mlekowy

-

-

-

-

+
-

Kwas moczowy

+

+

+

-

Kwasy żółciowe

+

+

+

-

-

Mocznik

+

+

+

-

-

TLI

+

-

-

-

-

Trójglicerydy

+

+

+

-

-

Wolne kwasy tłuszczowe

+

+

+

+

-
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Materiał do badań biochemicznych
Oznaczenie

Surowica

Osocze
heparynowe

EDTA

cytrynianowe

NaF, KF
-

Elektrolity
Chlorki

+

+

-

-

Cynk

+

+

-

-

-

Fosfor nieorganiczny

+

+

-

-

-

Magnez

+

+

-

-

-

Miedź

+

+

-

-

-

Potas

+

+

-

-

-

Sód

+

+

-/+

-

-

UIBC

+

+

-

-

-

Wapń

+

+

-

-

-

Żelazo

+

+

-

-

-

Hormony, leki i witaminy
ACTH

-

-

+

-

-

Insulina

+

+

-

-

-

Kortyzol

+

-

-

-

-

Progesteron

+

-

-

-

-

fT4

+

-

-

-

-

T4

+

-

-

-

-

TSH

+

-

-

-

-

Bromek

+

-

-

-

-

Fenobarbital

+

+

-

-

-

Kwas foliowy

+

+

-

-

-

Wit. B12

+

+

-

-

-
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Możliwości dostarczania próbek do laboratorium
Wysyłając materiał do badań należy zadbać o właściwe jego zabezpieczenie, tak aby nie uległ zniszczeniu w trakcie transportu. Próbki muszą
być owinięte w materiał chłonny (np. gaza), a następnie umieszczone w opakowaniu zbiorczym (np. kartonik).

Kurier Vetlab
Posiadamy jedną z największych sieci kurierskich wśród laboratoriów weterynaryjnych w Polsce, dzięki której jesteśmy
w stanie odbierać próbki na terenie prawie całego kraju i dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie do laboratorium.
Istnieje również możliwość udostępnienia przez nasze laboratorium skrzynki do przekazywania próbek. Rozwiązanie takie stosujemy już od wielu lat przy
gabinetach weterynaryjnych w całym kraju. Umożliwia to zamawianie kuriera do późnych godzin wieczornych i bezosobowe przekazanie próbek do laboratorium.
Skrzynki wyposażone są w izolację styropianową, która ogranicza wpływ czynników zewnętrznych. Rozwiązanie takie oferujemy naszym klientom nieodpłatnie.

Kurier Vetlab jest bezpłatny.

Kurier Fedex (TNT) – teren całego kraju
Wystarczy do nas zadzwonić i zlecić odbiór próbek – zajmiemy się zamówieniem kuriera. Po zamówieniu kuriera otrzymają Państwo od nas mailem list przewozowy,
który należy wydrukować, podpisać i dołączyć do przesyłki.  
Prosimy wziąć pod uwagę, że przesyłki są zbierane o różnej porze w zależności od lokalizacji, zatem sugerujemy zamówienie kuriera z jednodniowym wyprzedzeniem.

Poczta – teren całego kraju
Próbki można wysłać listem priorytetowym. Przesyłki nadane do godziny 15 w zdecydowanej większości docierają
do nas już następnego dnia.
Dla Klientów wybranych hurtowni leków weterynaryjnych
Odbiór próbek do badania przez kierowców wybranych hurtowni i ich dostarczenie tego samego lub następnego dnia
do laboratorium. O szczegóły zapytaj swojego przedstawiciela.

Rozliczenia
Ceny podane w ofercie dotyczą tylko lekarzy weterynarii.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto (8% VAT).
Rozliczenie (w postaci faktury VAT) następuje w ostatnim dniu miesiąca i obejmuje wszystkie badania wykonane w danym miesiącu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Czas realizacji badań
Czasy realizacji badań podane są (w dniach roboczych) przy poszczególnych pozycjach i są terminami przybliżonymi. Laboratorium nie gwarantuje wykonania
badania w podawanym czasie. Czas potrzebny na wykonanie badania i wydanie wyniku może ulec zmianie.
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Kontrola jakości
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług laboratoryjnych, na każdym analizatorze przeprowadzana jest codzienna kontrola
dokładności i odtwarzalności wykonywanych badań.

Laboratorium bierze również udział w międzynarodowym
programie kontroli jakości organizowanym przez firmę Randox
(RIQAS International Quality Assessment Scheme).
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INDEKS
A
Achromatopsja (ślepota dzienna) (ACHM, Achromatopsia (day blindness)) 110
Acrodermatitis enteropathica (AE)    

134
ACTH

50
Actinomyces spp.

64
Adenovirus (jaszczurki, węże) (PCR)

101
Adenovirus (kawia domowa, mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

94
Adenovirus (PCR)

98
Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) (PCR)

84
Adenovirus, typ 1 (choroba Rubartha) - przeciwciała (IFT)

84
Adenovirus, typ 2 (kaszel kenelowy) (PCR)

84
Aelurostrongylus abstrusus (PCR) 
90
Afibrinogenemia (AFG)  

110
Albuminy

39
Aldosteron (pies, kot)

50
Alergeny pokarmowe: IgE + IgG - szczegółowe (pies, kot)      

21
Alfa - mannozydoza (AMD, Alpha - mannosidosis) 
134
ALT

39
Analiza kamieni 
67
Analiza mieszańca (pies)

143
Anaplasma phagocytophilum (PCR)

84, 90
Anaplasma phagocytophilum - przeciwciała (IFT) 
84, 90
Anaplasma platys (PCR)  

84
Angiostrongylus vasorum (PCR) 
84
Angiostrongylus vasorum (pies) - antygen (IC)  

71
Anomalia Maya - Hegglina (MHA, May - Hegglin Anomaly)  

110
Anomalia oczu collie (CEA, Collie Eye Anomaly)

110
Anomalia zębowo - szkieletowo - siatkówkowa
(DSRA, Dental - Skeletal - Retinal Anomaly)  

110
AP

39
Arenavirus (IBD) PCR

101
Arsen

151
Arytmia komorowa (IVA, Ventricular Arrhythmia)   
111
Aspergillus - antygen (galaktomannan, ELISA)

98
Aspergillus spp. 
64
Aspergillus spp. -  przeciwciała (aglutynacja)

84
AST

39
Ataksja dziedziczna (HA, Hereditary Ataxia)  

111
Ataksja gończych fińskich (FHA, CAFH, Finnish Hound Ataxia)  

111
Ataksja o późnym początku (LOA, Late Onset Ataxia)  

111
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa (SCA, Spinocerebellar Ataxia)  

111
Autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny
(ALPS, Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome)

134
Autoprzeciwciała przeciwko insulinie (RIA)

57
Autoprzeciwciała przeciwko T3 i T4 (RIA)

49
Autoszczepionka doustna  

61
Autoszczepionka iniekcyjna  

61
Autoszczepionka wirusowa

61

B
Babesia canis - przeciwciała (ELISA)

Babesia gibsoni - przeciwciała (IFT)

Babesia spp.

Babesia spp. (PCR)

Badanie alergiczne przesiewowe pełne (pies, kot)      
Badanie bakteriologiczne moczu + antybiogram       
Badanie cytologiczne (Berlin)

Badanie cytologiczne moczu

Badanie cytologiczne pochwy u suk

Badanie cytologiczne (Vetlab)       
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84
84
73
85
21
61
79
67
80
79

Badanie histochemiczne (Wrocław)  

Badanie histologiczne (Berlin)       
Badanie histologiczne o zwiększonej pracochłonności (Berlin)

Badanie histologiczne o zwiększonej pracochłonności (Wrocław)   
Badanie histologiczne (Wrocław)   
Badanie immunohistochemiczne (Berlin)

Badanie immunohistochemiczne (Wrocław)  

Badanie kału na strawność

Badanie klonalności limfocytów (PARR - cytologia)  

Badanie klonalności limfocytów (PARR - histologia) 
Badanie lekowrażliwości metodą MIC

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram (ptaki)  

Badanie mikrobiologiczne kału pełne + antybiogram (pies, kot)        
Badanie mikrobiologiczne pełne + antybiogram 
Badanie moczu ogólne      

Badanie moczu pełne      

Badanie moczu podstawowe

Badanie osadu moczu

Badanie płci ptaków

Badanie płynu z jamy ciała

Badanie płynu z jamy ciała - rozszerzone

Badanie pochodzenia (pies, kot) 
Badanie podstawowe + fruktozamina

Badanie podstawowe + fruktozamina + morfologia 
Badanie podstawowe + morfologia      

Badanie podstawowe      

Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)

Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie      

Badanie przesiewowe bez morfologii

Badanie przesiewowe duże bez morfologii

Badanie przesiewowe duże kot + FIP, FIV, FeLV + elektroforeza białek
Badanie przesiewowe duże papugi

Badanie przesiewowe duże       
Badanie przesiewowe papugi

Badanie przesiewowe      

Badanie szpiku kostnego - mielogram

Badanie w kierunku dermatofitów (PCR)      

Badanie w kierunku dermatofitów      

Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram      

Badanie wymazu (bakterie tlenowe + grzyby drożdżopodobne) + antybiogram
Badanie wymazu lub popłuczyn z tchawicy (TTW) 
Bakterie beztlenowe + antybiogram

Bartonella henselae - przeciwciała (IFT)

Bartonella spp. (PCR)

Barwa albino 
Barwa amber 
Barwa brązowa (cynamonowa, czekoladowa)

Barwa burmska (russet)

Barwa colourpoint (siam / mink / burma)

Barwa dominująca biała / białe nakrapianie

Barwa 'kakao' (ciemnobrązowa, ciemnoczekoladowa)  

Barwa śnieżna 
Barwa węgiel drzewny

Batrachochytrium dendrobatidis (płazy) (PCR)

Batrachochytrium salamandrivorans (salamandry) (PCR)

Białe nakrapianie "panda"  

Białko całkowite 
Białko zależne od parathormonu (PTHrP)

Bilirubina bezpośrednia

Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita w płynie i w surowicy - oznaczenie podwójne   
BNP (NT - proBNP, propeptyd natriuretyczny typu B) (kot)


79
79
79
79
79
79
80
74
80
80
61
62
62
62
62
67
67
67
67
142
77
77
143
23
23
23
23
77
149
23
23
24
28
23
28
23
80
62
62
63
63
77
61
91
91
141
141
141
141
141
141
137
141
142
101
101
137
39
54
39
39
77
54

BNP (NT - proBNP, propeptyd natriuretyczny typu B) (pies)
Bocavirus (PCR) 
Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica (PCR) 
Borrelia burgdorferi - IgG + IgM - przeciwciała (IFT) 
Borrelia burgdorferi - IgG - przeciwciała (immunoblotting)
Borrelia burgdorferi IgM + IgG - przeciwciała (ELISA)
Borrelia burgdorferi - IgM - przeciwciała (immunoblotting)
Borrelia burgdorferi (PCR)

Brachyuria

Bromek (pies) 
Brucella canis - przeciwciała (aglutynacja)

Brucella canis - przeciwciała (IFT) 







54
85
64
85, 94
91
85
85
85
85
111
149
85
85

C
Calicivirus + Herpesvirus (FHV - 1) - przeciwciała (ELISA)

91
Calicivirus (PCR) 
91
Campylobacter spp.

64
Ceroidolipofuscynoza neuronalna (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)
111
Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)

85, 94
Chlamydia (Chlamydophila) spp. - przeciwciała (IFT) 
85, 91, 94, 98
Chlamydia felis (PCR)

91
Chlamydia psittaci (PCR)

98
Chlorki

45
Cholesterol

39
Cholinoesteraza 
39
Chondrodystrofia (CDDY) z degeneracją krążków międzykręgowych (IVDD)
i chondrodysplazja (CDPA)

111
Choroba Alexandra (AxD, Alexander Disease)  

112
Choroba Charcota - Mariego - Tootha (CMT, Charcot - Marie - Tooth disease)  112
Choroba Krabbego (leukodystrofia globoidalna) 
112
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu Ia
(GSD Ia, Glycogen Storage Disease, choroba von Gierkego)  

112
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu II
(GSD II, Glycogen Storage Disease, choroba Pompego)  

112
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IIIa
(GSD IIIa, Glycogen Storage Disease, choroba Coriego)

112
Choroba spichrzeniowa glikogenu typu IV
(GSD IV, Glycogen Storage Disease, choroba Andersen)

134
Choroba spichrzeniowa Lagotto (LSD, Lagotto Storage Disease)  

112
Choroba Stargardta (STGD, Stargardt Disease, Retinal Degeneration) 
112
Choroba von Willebranda, typ 1 (vWD, von Willebrand Disease)

112
Choroba von Willebranda, typ 2 (vWD, von Willebrand Disease)

113
Choroba von Willebranda, typ 3 (vWD, von Willebrand Disease)

113
Choroba zapalna płuc (IPD, Inflammatory Lung Disease)  

113
Choroby górnych dróg oddechowych psów (PCR) 
83
Choroby oczu kotów (PCR)

90
Choroby przenoszone przez kleszcze - kleszcz (PCR)

83
Choroby przenoszone przez kleszcze - krew (PCR) 
83
Chymotrypsyna (kot)

74
Ciałka wtrętowe w krwinkach (węże) (mikroskopowo)

101
Ciężki złożony niedobór odporności (SCID, Severe Combined Immunodeficiency) 113
Ciężki złożony niedobór odporności sprzężony z chromosomem X
(X - SCID, X - Linked Severe Combined Immunodeficiency)  

113
CK

39
Clostridioides difficile / Clostridium perfingens

64
Clostridioides difficile toksyna A + B (IC)

64
Clostridium perfringens - enterotoksyna (ELISA) 
64
Clostridium piliforme (choroba Tyzzera) - przeciwciała (IFT)

94
Coronavirus (fretka) (PCR)

94
Coronavirus (pies) (PCR)

86

Coronavirus (szczur) - przeciwciała (IFT)

CPSE (esteraza swoista dla prostaty psów)

Crenosoma vulpis (PCR)

CRP (białko C reaktywne) (pies)      

Cryptosporidium spp. - antygen (IC)

Cryptosporidium spp. (PCR)  

cTSH (pies, kot) 
Cykliczna neutropenia psów (GCS, Gray Collie Syndrom)
Cyklosporyna A (pies, kot)

Cynk

Cystatyna C        
Cystinuria

Cytauxzoon felis (PCR)

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

Czas protrombinowy (PT)

Czas trombinowy (TT)

Czynnik IX (pies) 
Czynnik reumatoidalny (pies)

Czynnik VIII (pies)

Czynnik von Willebranda - antygen (pies)




95
67
86
57
71
86, 91
50
113
149
45
40
113, 134
91
35
35
35
35
57
35
35

D
D - dimery (pies) 
Defekt adhezji leukocytów typu III (LAD III, Leukocyte Adhesion Deficiency)  
Defekt adhezji leukocytów u psów (CLAD, Canine Leukocyte Adhesion Deficiency)
Defekt genu MDR-1

Defekt miostatyny ("Bully Whippets")

Diazepam (pies, kot)

Digoksyna (pies) 
Dirofilaria immitis - antygen (ELISA)

Długość sierści 
Długość sierści I i II  

Długość sierści II  

Długość sierści I   
Dysfunkcja mózgu (CDF, Cerebral Dysfunction)  

Dyskineza napadowa (PxD, Paroxysmal Dyskinesia)  

Dysplazja ektodermalna / Zespół osłabionej skóry (ED / SFS, Ectodermal
Dysplasia / Skin Fragility Syndrome)  

Dysplazja nerek i zwłóknienie wątroby (RDHN, Renal Dysplasia and Hepatic Fibrosis)  
Dysplazja oczno - szkieletowa 3 / dysplazja siatkówki
(OSD 3 / RD, Oculo - Skeletal Dysplasia 3 / Retinal Dysplasia)  

Dysplazja oczno - szkieletowa / dysplazja siatkówki
(OSD / RD, Oculo - Skeletal Dysplasia / Retinal Dysplasia)

Dysplazja szkieletowa 2 (karłowatość, SD2, Skeletal Dysplasia 2)   
Dystrofia mięśniowa (MD, Muscular Dystrophy) 
Dystrofia neuroaksonalna (NAD, Neuroaxonal dystrophy)

Dystrofia plamkowa rogówki (MCD / CHST6, Macular Corneal Dystrophy)
Dystroficzne pęcherzowe oddzielanie się naskórka (DEB, Dystrophic Epidermolysis Bullosa)  

Dyzostoza kręgowo - żebrowa (JLS, Jarcho - Levin Syndrome, Spondylocostal dysostosis) 
Dziedziczna hiperkeratoza opuszek palcowych (DH, HDH,
Digital Hyperkeratosis, Hereditary Footpad Hyperkeratosis / Corny Feet)  
Dziedziczna parakeratoza lusterka nosowego (HNPK, Hereditary Nasal Parakeratosis)

35
113
113
114
114
149
149
86
142
138
138
137
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115

E
Ehrlichia canis (PCR)

Ehrlichia canis - przeciwciała (ELISA)
Ektopasożyty 
Elastaza trzustkowa (pies)

Elektroforeza białek surowicy       
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86, 91
86
74
74
57
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Elektroforeza białek w płynie z jamy ciała  

57
Elektroforeza moczu (SDS - PAGE) 
67
Encefalopatia alaskan husky (AHE, Alaskan Husky Encephalopathy)   
115
Encefalopatia neonatalna (NEwS, Neonatal Encephalopathy with Seizures) 116
Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa, królik) (PCR)

95
Encephalitozoon cuniculi (kawia domowa, królik) - przeciwciała IgG (IFT)
95
Encephalitozoon cuniculi (królik) - przeciwciała IgG + IgM  (IFT)

95
Erytropoetyna 
54
Estradiol (RIA) 
53

F
FCoV + FeLV + FIV (IFT, ELISA)

FCoV (koci Coronavirus) (PCR)

FCoV (koci Coronavirus) - przeciwciała (IFT)
FeLV + FIV (ELISA)      

FeLV (wirus białaczki kotów) - antygen (ELISA)
FeLV (wirus białaczki kotów) (PCR) 
Fenobarbital (pies, kot)

Fibrynogen

FIV (PCR)  

FIV - przeciwciała (ELISA)

FIV - przeciwciała (immunoblotting)
Flotacja      

Fosfor nieorganiczny

Fruktozamina 
Fukozydoza







90
92
91
90
92
92
149
35
92
92
92
71
45
40
116

G
Gady - profil podstawowy

Gady - profil rozszerzony

Gangliozydoza, typ 1

Gangliozydoza, typ 2

Gangliozydoza typu GM1

Gangliozydoza typu GM2  

Gen braku włosa u ras bezwłosych  

Geriatria - profil podstawowy       
Geriatria - profil rozszerzony

Giardia spp. - antygen (ELISA)

GLDH

Glukoza

Glukoza w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne   
Gorączka rodzinna Shar Pei (SPAID, Shar Pei Autoinflammatory Disease)
Grupy krwi, genetycznie (kot)

Grupy krwi, serologicznie (kot) 
Grupy krwi, serologicznie (pies) 
Grzybice powierzchowne gadów   
Grzyby drożdżopodobne


28
28
134
135
116
116
138
24
24
71
40
40
77
116
143
31
31
63
63

H
Helicobacter spp. (fretka) (PCR)
Helicobacter spp. (PCR)
Helicobacter spp. (PCR)
Hematokryt manualny
Hemofilia A (czynnik VIII)
Hemofilia B (czynnik IX)
Hepatozoon canis (PCR)
Hepatozoon felis (PCR)
Herpesvirus (CHV) (PCR)
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95
86
92
31
116
116
86
92
86

Herpesvirus (CHV) - przeciwciała (IFT)

86
Herpesvirus (FHV - 1) (PCR)

92
Herpesvirus (gołębie) (PCR)

98
Herpesvirus (Koi) (PCR)

101
Herpesvirus (papugi) (PCR)

98
Herpesvirus - przeciwciała (seroneutralizacja)

98
Herpesvirus (żółwie) (PCR)

101
Herpesvirus (żółwie) - przeciwciała (seroneutralizacja)

101
Hiperekpleksja (startle disease) 
116
Hipertermia złośliwa (MH, Malignant Hyperthermia)

116
Hiperurikosuria i hiperurikemia (HUU, SLC)

116
Hipofosfatazja (HPP, Hypophosphatasia)  

117
Hipokaliemia 
135
Hipotrichoza i krótka oczekiwana długość życia (Hypotrichosis and Short Life
Expectancy)

135
Hormon antymüllerowski (AMH)  (pies, kot)

53
Hormon luteinizujący (LH)

53

I
Ichtioza / Hiperkeratoza epidermolityczna (EHK, Epidermolytic Hyperkeratosis) 
Ichtioza (rybia łuska)

Ichtioza (rybia łuska) typ 1  

Ichtioza (rybia łuska) typ 2  

Ichtioza wrodzona (Congenital Ichthyosis / Great Dane Ichthyosis)   
Identyfikacja osobnicza (profil DNA) (pies, kot)

Identyfikacja pasożyta

Immunofenotypizacja

Immunofiksacja 
Immunoglobulina A (IgA)

Immunoglobulina A (IgA) (oznaczenie podwójne) 
Immunoglobulina G (IgG)

Insulina (pies) 
Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF1, somatomedyna C)

Iridovirus (owady, jaszczurki) (PCR)

Izolacja larw (test Baermann'a) 

117
117
117
117
117
143
71
80
57
57
57
57
54
54
101
71

J
Jaskra i goniodysgeneza (GGD, Glaucoma and Goniodysgenesis in Border Collie)   117
Jaskra pierwotna wrodzona (PCG, Primary Congenital Glaucoma)

135
Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania i pierwotne zwichnięcie soczewki
(POAG / PLL, Primary Open Angle Glaucoma and Primary Lens Luxation)   
117
Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania (POAG, Primary Open Angle Glaucoma)  117
Jod

45
Jonogram

24
Jonogram rozszerzony

24

K
Kadm

Kalprotektyna   
Kardiomiopatia przerostowa, A31P (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia przerostowa, R820W (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia przerostowa u sfinksa (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy) 
Kardiomiopatia rozstrzeniowa DCM1 + DCM2  

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM, Dilated Cardiomyopathy)  

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (PDK4) (DCM1, Dilated Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia rozstrzeniowa (Titin) (DCM2, Dilated Cardiomyopathy)
Kardiomiopatia ze śmiertelnością młodzieńczą (CJM, Cardiomyopathy with
Juvenile Mortality)  


151
74
135
135
135
110
118
118
118
118

Karłowatość, chondrodysplazja (Dwarfism, Chondrodysplasia)  

Karłowatość nieproporcjonalna (DD, Disproportionate Dwarfism)   
Karłowatość podobna do zespołu Robinowa (DVL2, Robinow - like - Syndrome)  
Karłowatość przysadkowa (Pituitary Dwarfism)

Kinaza tymidynowa (pies)  

Kobalt

Kompleksy immunologiczne

Korowa abiotrofia móżdżku noworodków (NCCD, Neonatal Cortical Cerebellar Abiotrophy) 
Kortyzol

Kreatynina

Kreatynina w płynie i surowicy - oznaczenie podwójne  

Kręcony włos (curly)

Krwotok pooperacyjny (P2Y12 / P2RY12, Postoperative Hemorrhage) 
Kumaryny

Kurza ślepota (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness)

Kwas foliowy 
Kwasica L - 2 - hydroksyglutarowa (L - 2 - HGA, L - 2 - Hydroxyglutaric Aciduria)
Kwas mlekowy 
Kwas mlekowy w płynie i osoczu - oznaczenie podwójne  

Kwas moczowy 
Kwasy żółciowe 
Kwasy żółciowe - test stymulacji 

118
118
118
118
40
45
57
118
50
40
77
138
119
151
119
147
119
40
77
40
40
41

L
LDH

41
Leishmania spp. (PCR)

87, 92
Leishmania spp. - przeciwciała (ELISA)

86
Leishmania spp. - przeciwciała (IFT)

87, 92
Leporipoxvirus myxomatosis (królik) (PCR)

95
Leporipoxvirus myxomatosis (królik) - przeciwciała (IFT)

95
Leptospira spp. (PCR)

87, 95
Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja) 
87, 95
Leukoencefalomielopatia (LEMP, Leukoencephalomyelopathy)

119
Leukoencefalopatia / leukodystrofia (LEP, LD, Leukoencephalopathy, Leukodystrophy)  119
Leukogram gady / ptaki (ocena mikroskopowa)

31
Levetiracetam (pies)

149
Lipaza (DGGR)      

41
Lipaza swoista dla trzustki ilościowo (pies, kot)       
41
Lipaza swoista dla trzustki jakościowo (pies, kot) 
41
Locus A (Agouti, barwa czarna / dzika)

138, 142
Locus B (barwa brązowa: b4, be, bh)  

138
Locus B (barwa brązowa: bd, bc, bs)

138
Locus C (albinizm oczu i skóry, caL i OCA2)

138
Locus C (albinizm oczu i skóry, OCA4)

138
Locus D (d1) (rozcieńczenie, dilution)  

138
Locus D (d2) (rozcieńczenie, dilution)  

139
Locus D (d3) (rozcieńczenie, dilution)  

139
Locus D (rozcieńczenie, dilution) 
142
Locus E (e1) (barwa żółta, cytrynowa, czerwona, kremowa, morelowa)
139
Locus E (e2) (barwa żółta, czerwona)  

139
Locus E (eA) (barwa zajęcza)  

139
Locus E (eG) (barwa: domino - chart afgański / grizzle - chart perski / sobolowa - borzoj)   139
Locus E (eH) (barwa sobolowa) 
139
Locus E (eM) (czarna maska)

139
Locus H (arlekin) 
139
Locus I (intensywność feomelaniny)  

139
Locus K (barwa czarna dominująca, allel KB)

140
Locus M (Merle: M, Mc, Ma, Mh, m)

140
Locus S (białe nakrapianie)

140
Locus T (nakrapianie: dereszowate, cętki, plamy)   
140

M
Magnez

45
Makrotrombocytopenia (MTC, Macrothrombocytopenia)  

119
Mangan

45
Metanefryna, normetanefryna (pies)  

52
Metarhizium spp. (jaszczurki) (PCR)

102
Miedź

45
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 1) (DM, Degenerative Myelopathy)
119
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) + defekt genu MDR - 1  

110
Mielopatia zwyrodnieniowa (egzon 2) (DM, Degenerative Myelopathy)
119
Mikrofilarie (badanie ilościowe) 
73
Mikrofilarie (PCR)

73
Mikrofilarie (test Knotta)

73
Mikrofilarie (typizacja)

73
Mikroftalmia (RBP4, Microphthalmia)  

119
Mikrozespół Warburga 1 (WARBM1, Warburg Micro Syndrome 1)  

120
Miopatia centralnojądrowa (CNM, Centronuclear Myopathy)

120
Miopatia miotubularna sprzężona z chromosomem X
(XLMTM, X - Linked Myotubular Myopathy)  

120
Miopatia nemalinowa (NM, Nemaline Myopathy)   
120
Miopatia zapalna (IM, Inflammatory Myopathy)   
120
Miotonia wrodzona

120
Miotonia wrodzona (Myotonia Congenita)

135
Młodzieńcza choroba mózgu / encefalopatia młodzieńcza
(JBD, Juvenile Brain Disease, Juvenile Encephalopathy)  

120
Młodzieńcza padaczka miokloniczna (JME, Juvenile Myoclonic Epilepsy)
120
Młodzieńcze porażenie krtani i polineuropatia
(JLPP, Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneurpathy)

120
Mocznik

41
Morfologia

31
Morfologia gady / ptaki (oznaczenie manualno - maszynowe)

31
Morfologia rozszerzona

31
Mukopolisacharydoza typu IIIa (MPS IIIa, Mucopolysaccharidosis type IIIa)  121
Mukopolisacharydoza typu IIIb (MPS IIIb, Mucopolysaccharidosis type IIIb)  121
Mukopolisacharydoza typu VII
(MPS VII, Mucopolysaccharidosis type VII)
121, 136
Mukopolisacharydoza typu VI (MPS VI, Mucopolysaccharidosis type VI) 121, 135
Mutacja BRAF (pies) (PCR)  

67
Mycobacterium avium ssp. avium / silvaticum (PCR)

98
Mycobacterium genavense (PCR) 
99
Mycobacterium tuberculosis complex (PCR)

87, 93
Mycoplasma agassizi (żółw lądowy) (PCR)

102
Mycoplasma cynos (PCR)

87
Mycoplasma haemofelis (PCR) 
93
Mycoplasma pulmonis (mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

96
Mycoplasma spp. (PCR)

87, 93, 95, 99
Mykobakterie - przeciwciała (aglutynacja)

99
Mykogram

63
Mykoplazmy hemotropowe (PCR) 
87, 93
Mysi wirus zapalenia wątroby (mysz) - przeciwciała (IFT)

96

N
Nannizziopsis guarroi (jaszczurki) (PCR)

Napadowa dyskineza wywołana wysiłkiem fizycznym
(PED, Paroxysmal Exercixe - Induced Dyskinesia)   
Narkolepsja

Nefropatia białkogubna (PLN, Protein Losing Nephropathy)

Neospora caninum (PCR)

Neospora caninum - przeciwciała (IFT)

Neuropatia chartów angielskich (GHN, Greyhound Hereditary Neuropathy)
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102
121
121
121
87
87
121

173

Neuropatia czuciowa (SN, Sensory Neuropathy)   
121
Nidovirus (węże) (PCR)

102
Niedobór czynnika VII (F7, Factor VII deficiency)

122
Niedobór czynnika XI  

136
Niedobór dehydrogenazy semialdehydu bursztynowego
(SSADHD, Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency)  

122
Niedobór fosfatazy dehydrogenazy pirogronianowej 1
(PDP1 Deficiency, Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency)  
122
Niedobór fosfofruktokinazy (PFKD, Phosphofructokinase deficiency) 
122
Niedobór katalazy (Catalase Deficiency (CAT) / Hypocatalasemia / Acatalasemia)   122
Niedobór kinazy pirogronianowej (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency) 122, 136
Niedobór prekalikreiny (KLK, Prekallikrein Deficiency)  

122
Niedobór składnika C3 układu dopełniacza
(C3 Deficiency, Complement Component 3 Deficiency)  

122
Nocardia spp. 
64
Normetanefryna  

52
Nowotwór pęcherza moczowego - antygen (pies) 
67

O
Odczulanie Artuvetrin (1 - 4 składniki)

Odczulanie Artuvetrin Forte (5 - 8 składników)

Odczulanie VET - GOID (1 - 5 składników)

Ołów

Ophidiomyces ophiodiicola (węże) (PCR)

Orthopoxvirus (wirus ospy kotów)  (PCR)

Osteochondrodysplazja (OCD, Osteochondrodysplasia)

Osteopatia czaszkowo - żuchwowa (CMO, Craniomandibular Osteopathy)
Otyłość (ADI, Adiposity)  


156
156
156
151
102
93
136
122
123

P
Padaczka miokloniczna Lafory   
Padaczka młodzieńcza (JE, Juvenile Epilepsy)  

Pakiet barw sierści kot: kot bengalski  

Pakiet barw sierści kot: wszystkie rasy  

Pakiet barwy sierści psa: loci A, B, D (d1), E (e1), I, K, S  
Pakiet chorób wrodzonych kot   
Pakiet genetyczny kot: kot bengalski  

Pakiet genetyczny kot: kot birmański  

Pakiet genetyczny kot: kot brytyjski krótkowłosy i długowłosy  
Pakiet genetyczny kot: kot burmski  

Pakiet genetyczny kot: kot norweski leśny  

Pakiet genetyczny kot: kot orientalny, kot syjamski  
Pakiet genetyczny kot: kot perski  

Pakiet genetyczny kot: maine coon  

Pakiet genetyczny kot: ragdoll   
Pakiet genetyczny kot: sfinks   
Pakiet genetyczny pies: australijski pies pasterski   
Pakiet genetyczny pies: beagle   
Pakiet genetyczny pies: berneński pies pasterski   
Pakiet genetyczny pies: border collie  

Pakiet genetyczny pies: buldog francuski  

Pakiet genetyczny pies: buldog   
Pakiet genetyczny pies: bulterier   
Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 1  
Pakiet genetyczny pies: cavalier king charles spaniel 2  
Pakiet genetyczny pies: chihuahua  

Pakiet genetyczny pies: cocker spaniel    

Pakiet genetyczny pies: collie   
Pakiet genetyczny pies: czarny terier rosyjski  

Pakiet genetyczny pies: doberman  


174
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123
123
141
141
137
134
133
133
133
133
133
133
133
133
133
134
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106

Pakiet genetyczny pies: duży szwajcarski pies pasterski  

106
Pakiet genetyczny pies: golden retriever  

106
Pakiet genetyczny pies: grzywacz chiński  

106
Pakiet genetyczny pies: hiszpański pies dowodny   
106
Pakiet genetyczny pies: jamnik   
106
Pakiet genetyczny pies: kromfohrländer    

107
Pakiet genetyczny pies: labradoodle  

107
Pakiet genetyczny pies: labrador 1 (profil podstawowy)  

107
Pakiet genetyczny pies: labrador 2 (profil rozszerzony)  

107
Pakiet genetyczny pies: lagotto romagnolo  

107
Pakiet genetyczny pies: landseer   
107
Pakiet genetyczny pies: leonberger  

107
Pakiet genetyczny pies: mops   
107
Pakiet genetyczny pies: owczarek australijski i owczarek amerykański miniaturowy  107
Pakiet genetyczny pies: owczarek belgijski i owczarek holenderski   
107
Pakiet genetyczny pies: owczarek niemiecki i wilczak  

108
Pakiet genetyczny pies: owczarek staroangielski   
108
Pakiet genetyczny pies: owczarek szetlandzki  

108
Pakiet genetyczny pies: papillon i phalene  

108
Pakiet genetyczny pies: papillon   
108
Pakiet genetyczny pies: portugalski pies dowodny  
108
Pakiet genetyczny pies: pudel   
108
Pakiet genetyczny pies: rhodesian ridgeback  

108
Pakiet genetyczny pies: rottweiler  

108
Pakiet genetyczny pies: russell terrier 1  

108
Pakiet genetyczny pies: russell terrier 2  

109
Pakiet genetyczny pies: seter irlandzki czerwono - biały  

109
Pakiet genetyczny pies: shiba inu  

109
Pakiet genetyczny pies: soft coated wheaten terrier  

109
Pakiet genetyczny pies: springer spaniel angielski   
109
Pakiet genetyczny pies: sznaucer miniaturowy   
109
Pakiet genetyczny pies: sznaucer olbrzymi  

109
Pakiet genetyczny pies: terier tybetański  

109
Pakiet genetyczny pies: welsh corgi  

109
Pakiet genetyczny pies: yorkshire terrier    

109
Parainfluenza (PCR)

88
Parainfluenza, typ 3 (kawia domowa) - przeciwciała (IFT)

96
Paramyxovirus, typ1 (PCR)

99
Paramyxovirus, typ 1 - przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)
99
Paramyxovirus, typ 3 (papugi) - przeciwciała (ELISA)

99
Paramyxovirus (węże) (PCR)

102
Paramyxovirus (węże) - przeciwciała (test hamowania hemaglutynacji)
102
Parathormon 
54
Parvovirus - antygen (ELISA)

88
Parvovirus (PCR) 
88
Parvovirus - przeciwciała (IFT)

88
Pasożyty krwi 
73
Pasteurella multocida (PCR)

96
Pasteurella spp. 
65
Patogenna Escherichia coli (STEC / EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) (PCR) + antybiogram 65
PBFD (Circovirus) - choroba dzioba i piór (kanarek, papugi, zięba) (PCR)
99
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (JEB, Junctional Epidermolysis Bullosa) 123
Picornavirus (żółwie lądowe) (PCR)

102
Pierwotna dyskineza rzęsek nabłonka migawkowego (PCD, Primary Ciliary Dyskinesia) 123
Pierwotne zwichnięcie soczewki (PLL, Primary Lens Luxation)

123
Podostra martwiejąca encefalopatia (SNE, Subacute Necrotizing Encephalopathy) 123
Polidypsja / poliuria

25
Polineuropatia alaskan malamutów (AMPN, Alaskan Malamute Polyneuropathy) 123
Polineuropatia Leonbergerów typ 1 (LPN1, Leonberger Polyneuropathy 1) 123
Polineuropatia Leonbergerów typ 2 (LPN2, Leonberger Polyneuropathy 2) 124
Polyomavirus (PCR)

99
Porażenie krtani i polineuropatia typ 3
(LPPN3, Laryngeal Paralysis with Polyneuropathy type 3)  

124

Porażenie krtani (LP, Laryngeal Paralysis)

Postępujący zanik siatkówki (CNGA1 - PRA)  

Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 1a
(rcd1a - PRA, rod - cone dysplasia 1a - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 1
(rcd1 - PRA, rode - cone dysplasia 1 - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 2
(rcd2 - PRA, rode - cone dysplasia 2 - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 3
(rcd3 - PRA, rod - cone dysplasia 3 - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dysplazja pręcikowo - czopkowa, typ 4
(rcd4 - PRA, rode - cone dysplasia 4 - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa
(cord1 - PRA / crd4 - PRA, cone - rod dystrophy - Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa
(crd - PRA, cone - rod dystrophy - Progressive Retinal Atrophy)

Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 1
(crd1 - PRA, cone - rod dystrophy 1 - Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 2
(crd2 - PRA, cone - rod dystrophy 2 - Progressive Retinal Atrophy)   
Postępujący zanik siatkówki - dystrofia czopkowo - pręcikowa, typ 3
(crd3 - PRA, cone - rod dystrophy 3 - Progressive Retinal Atrophy)   
Postępujący zanik siatkówki (IFT122 - PRA, Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (JPH2 - PRA, Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (NECAP1 - PRA, Progressive Retinal Atrophy NECAP1)
Postępujący zanik siatkówki o wczesnym początku (EO - PRA, Early Onset
Progressive Retinal Atrophy)  

Postępujący zanik siatkówki (pap - PRA1)  

Postępujący zanik siatkówki (pd - PRA, persian derived - Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki - postępująca dystrofia pręcikowo - czopkowa
(prcd - PRA, progressive rod - cone dystrophy - Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki (PRA3, Progressive Retinal Atrophy)   
Postępujący zanik siatkówki (PRA4, Progressive Retinal Atrophy 4)   
Postępujący zanik siatkówki (PRA, Progressive Retinal Atrophy)

Postępujący zanik siatkówki
(rdAc - PRA, retinal degeneration in Abyssinian cats - Progressive Retinal Atrophy)
Postępujący zanik siatkówki
(rdy - PRA, rod cone dysplasia - Progressive Retinal Atrophy)

Postępujący zanik siatkówki sprzężony z chromosomem X
(XL - PRA, X - Linked Progressive Retinal Atrophy) 
Postępujący zanik siatkówki, typ B1
(Type B1 PRA, HIVEP3, Type B1 Progressive Retinal Atrophy)  

Postępujący zanik siatkówki u Basenji
(BAS - PRA, Progressive Retinal Atrophy Basenji type)  

Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów
(GR - PRA1, Golden Retriever Progressive Retinal Atrophy)

Postępujący zanik siatkówki u golden retrieverów
(GR - PRA2, Golden Retriever Progressive Retinal Atrophy)

Postępujący zanik siatkówki u kotów bengalskich
(b - PRA, Bengal Progressive Retinal Atrophy)

Potas

Preparat barwiony  

Profil BARF

Profil biochemiczny

Profil FIP

Profil fretka

Profil hematologiczny      

Profil kawia domowa / królik / szynszyla

Profil koagulologiczny  

Profil łączony ptaków  

Profil nadnerczowy (fretka)

Profil nerkowy 
Profil neurologiczny (PCR)


124
125
124
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125
126
126
126
136
125
126
126
126
136
136
126
127
126
126
127
136
45
71
25
24
25
28
31
28
25
98
51
25
83

Profil niedokrwistości

Profil odporności poszczepiennej (przeciwciała)

Profil padaczkowy (kot)

Profil padaczkowy (pies)

Profil parazytologiczny (ELISA) + sedymentacja       
Profil parazytologiczny (ELISA)       
Profil podróżny 
Profil podróżny Australia II (przeciwciała)

Profil podróżny Australia I (przeciwciała)

Profil podróżny Południowa Afryka

Profil przedoperacyjny kontrolny 
Profil przedoperacyjny pełny

Profil przedoperacyjny podstawowy

Profil przedoperacyjny rozszerzony

Profil reprodukcyjny kotów (PCR) 
Profil reprodukcyjny psów (PCR) 
Profil robaki płucne psów (PCR) 
Profil sercowy   
Profil szczur

Profil tarczycowy duży      

Profil tarczycowy mały

Profil tarczycowy (T4, cTSH)       
Profil tarczycowy (T4, fT4)      

Profil terapeutyczny (metimazol) podstawowy

Profil terapeutyczny (metimazol) rozszerzony

Profil terapeutyczny (trilostan - kortyzol)

Profil terapeutyczny (trilostan - kortyzol) podstawowy
Profil terapeutyczny (trilostan - stymulacja ACTH) 
Profil terapeutyczny (trilostan - stymulacja ACTH) - podstawowy
Profil trzustkowo - jelitowy (kot) 
Profil trzustkowo - jelitowy (pies)      

Profil trzustkowy 
Profil ustalenie fazy cyklu płciowego u suk  

Profil wątrobowy

Profil wątrobowy rozszerzony   
Progesteron       
Próba Rivalty 
Przeciwciała antyjądrowe (ANA) 
Przeciwciała antypłytkowe

Punktat mazi stawowej





25
83, 90
25
26
71
71
90
83
83
83
27
27
27
27
90
83
84
26
28
49
49
49
49
49
49
52
52
52
52
26
26
26
53
26
26
53
77
57
58
77

R
Ranavirus (płazy, żółwie, węże) (PCR)

102
Rdzeniowy zanik mięśni (SMA, Spinal Muscular Atrophy)

136
Receptor acetylocholinowy - przeciwciała (Myasthenia gravis) (IFT) 
58
Receptor acetylocholinowy - przeciwciała (Myasthenia gravis) (RIA) 
58
Reovirus (gady) (PCR)

102
Reovirus, typ 3 (chomik, królik, mysz, szczur) - przeciwciała (ELISA) 
96
Retikulocyty (oznaczenie manualne)

31
Rickettsia conorii / felis - przeciwciała (IFT)

88
Rickettsia conorii / felis - przeciwciała (IFT)

93
Rickettsia rickettsii - przeciwciała (IFT)

88
Rickettsia spp. (PCR)

88, 93
Rodentibacter pneumotropicus (chomik, mysz, szczur) - przeciwciała (IFT) 96
Rotavirus (królik, mysz) - przeciwciała (IFT)

96
Rozcieńczenie barwy sierści i wady neurologiczne (CDN, Color Dilution and
Neurological Defects)  

127
Rozmaz bezpośredni kału  

72
Rozmaz skrócony (ocena mikroskopowa)

32
Rozmaz szczegółowy gady / ptaki (ocena mikroskopowa)

32
Rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa)

32
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Rozszczep kręgosłupa (NTD, Spinal Dysraphism / Neural Tube Defects)
127
Rozszczep wargi / podniebienia i syndaktylia (CLPS, Cleft Lip / Palate and Syndactyly)  127
Rtęć

151

S
SAA (surowiczy amyloid A) (kot) 
Salmonella spp. 
Sarcoptes spp. - przeciwciała (ELISA)

SDMA      

Sedymentacja 
Selen

Skłonność do zachowań niepożądanych u owczarków belgijskich malinois
(BP, Behaviour Propensity)

Sód

Staphylococcus aureus

Stosunek: albuminy / kreatynina   
Stosunek: białko / kreatynina

Stosunek: kortyzol / kreatynina w moczu      

Stosunek: kortyzol / kreatynina w moczu z testem hamowania

Stosunek: kwasy żółciowe / kreatynina

Stosunek: normetanefryna / kreatynina w moczu 
Szorstki włos (furnishing)

Śmiertelna choroba płuc (LLD /  LAMP3, Lethal Lung Disease)  

Śmiertelne zapalenie skóry obwodowych odcinków kończyn bulterierów
(LAD, Lethal Acrodermatitis in Bull Terriers)  

Świadectwo badania (certyfikat) 

58
65
88
41
72
45
127
45
65
68
68
50
50
68
52
140
127
127
143

T
T4 całkowita

49
T4 wolna

49
T4 wolna, dializowana (RIA)

49
Tal

151
Tauryna (pies, kot)  

41
Test aglutynacji szkiełkowej

32
Test Coombsa, bezpośredni (pies, kot)

58
Test hamowania deksametazonem, niska dawka (2 x kortyzol)

51
Test hamowania deksametazonem, niska dawka (3 x kortyzol)

51
Test hamowania deksametazonem, wysoka dawka (2 x kortyzol) 
51
Test na krew utajoną w kale

74
Testosteron

53
Test stymulacji ACTH (2 x 17 - OH progesteron) (pies)

51
Test stymulacji ACTH (2 x aldosteron)

51
Test stymulacji ACTH (2 x kortyzol)

51
Test stymulacji hCG u kotek (2 x progesteron)

53
Test stymulacji hCG u psów i kocurów (2 x testosteron)

53
Tężec -  przeciwciała (ELISA)

88
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)

46
TLI (kot)

41
TLI (pies)

41
Toksyna botulinowa (Clostridium botulinum)

151
Torbielakogruczolakorak nerki i zwłóknienie guzkowe
(RCND, Renal Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis)   
128
Torbiel śluzowa pęcherzyka żółciowego (GBM, Gall Bladder Mucocele)
127
Toxoplasma gondii - IgG + IgM - przeciwciała (IFT)      

88, 93
Toxoplasma gondii (królik) - przeciwciała IgG (IFT) 
96
Toxoplasma gondii (PCR)

88, 93, 96
Treponema paraluiscuniculi (PCR) 
97
Treponema paraluiscuniculi - przeciwciała (aglutynacja)

96
Trichomonas spp. (PCR)

99
Tritrichomonas foetus (PCR)

93

176

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

Trombastenia Glanzmanna (GT, Glanzmann Thrombasthenia, Thrombasthenic
Thrombopathia)  

128
Trombopatia (Thrombopathy)   
128
Troponina I

42
Trójglicerydy 
42
Trypanosoma evansi - przeciwciała (aglutynacja) 
89
Tyreoglobulina - przeciwciała (pies)

50

W
Wapń

46
Wapń zjonizowany

46
Wczesna diagnostyka niewydolności nerek

26
Wieloogniskowa retinopatia psów, typ 1 (CMR1, Canine Multifocal Retinopathy) 128
Wieloogniskowa retinopatia psów, typ 2 (CMR2, Canine Multifocal Retinopathy) 128
Wielotorbielowatość nerek (PKD, Policystic Kidney Disease)
 128, 137
Wirus Borna (PCR)

100
Wirus Borna - przeciwciała (IFT) 
99
Wirus choroby aleuckiej (ADV) (fretka) (PCR)

97
Wirus choroby krwotocznej królików 1/2 (RHD 1/2) (PCR)

97
Wirus choroby krwotocznej królików (RHD) - przeciwciała (ELISA)

97
Wirus cytomegalii (kawia domowa, mysz) - przeciwciała (IFT)

97
Wirus grypy (grypa ptaków) (PCR) 
100
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - IgG - przeciwciała (ELISA)   
89
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - IgM - przeciwciała (ELISA)   
89
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (PCR)

89
Wirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych (LCM)
(chomik, kawia domowa) - przeciwciała (IFT)

97
Wirus nosówki (PCR)

89, 97
Wirus nosówki - przeciwciała (IFT) 
89, 97
Wirus ospy ptaków (Avipoxvirus) (PCR)

100
Wirus panleukopenii kotów (PCR) 
94
Wirus panleukopenii kotów - przeciwciała (IFT)

93
Wirus Sendai (mysz, szczur) - przeciwciała (IFT)

97
Wirus Simian (chomik, kawia domowa, królik) - przeciwciała (IFT) 
97
Wirus Zachodniego Nilu (PCR)

100
Wirus Zachodniego Nilu – przeciwciała IgG (ELISA) 
100
Witamina A (retinol)

147
Witamina B1 (tiamina)

147
Witamina B2 (ryboflawina)

147
Witamina B6

147
Witamina B12 
147
Witamina D3 (25 - OH)

147
Witamina E (tokoferol)

147
Witamina H (biotyna)

147
Włókna M2 - przeciwciała (zapalenie mięśni żwaczy) (pies)

58
Wrażliwość na Mycobacterium avium complex
(Mycobacterium Avium Complex (MAC) sensitivity)  

128
Wrodzona krzywica oporna na witaminę D
(HVDRR, Hereditary Vitamin D - Resistant Rickets)   
128
Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)

128
Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem (CHG, Congenital Hypothyroidis with Goiter)  129
Wrodzony defekt czaszki u kotów burmskich (BHD, Burmese Head Defect)  137
Wrodzony niedorozwój szkliwa (AI, FEH, Amelogenesis Imperfecta, Familial
Enamel Hypoplasia)  

129
Wrodzony zespół miasteniczny (CMS, Congenital myasthenic syndrome) 129, 137
Wypadanie włosa (linienie, shedding)  

140
Wzór czaprakowy  

140

Y
Yersinia spp.



65

Z
Zaburzenie okrywy włosowej (IC, Improper Coat)   
140
Zaćma wrodzona (HSF4)

129
Zanik ośrodkowego układu nerwowego z ataksją móżdżku
(CACA, CNS Atrophy with Cerebellar Ataxia)  

129
Zapalenie mózgu mopsów (PDE, Pug Dog Encephalitis)

129
Zapalenie skórno - mięśniowe (DMS, Dermatomyositis)  

129
Zapaść wysiłkowa (EIC, Exercise Induced Collapse) 
129
Zatrucie miedzią 
129
Zespół Alporta (FN, Familial Nephropathy, Alport Syndrome)  

130
Zespół Bardeta - Biedla (BBS, Bardet - Biedl Syndrome)  

130
Zespół chińskiego beagle'a (MLS, Musladin - Leuke Syndrome)

130
Zespół Dandy’ego - Walkera (DWS, DWLM, Dandy - Walker - Like Malformation)   130
Zespół epizodycznego upadania (EF, Episodic Falling)

130
Zespół Fanconiego (FS, Fanconi Syndrome)  

130
Zespół górnych dróg oddechowych (UAS, Upper Airway Syndrome)   
130
Zespół Imerslund - Gräsbecka
(IGS, Imerslund - Gräsbeck Syndrome, Cobalamin Malabsorption)   
130
Zespół kręconej sierści i suchego oka (DE / CC, Dry Eye and Curly Coat Syndrome) 130
Zespół lundehunda (LHS, Lundehund Syndrome)   
131
Zespół okaleczenia dystalnych części kończyn (AMS, Acral Mutilation Syndrome) 131
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome)   131
Zespół przetrwałych przewodów przyśródnerczowych (PMDS, Persistent
Müllerian Duct Syndrome)  

131
Zespół Raine (RS, Raine Syndrome, Dental Hypomineralization)  

131
Zespół Scotta (Canine Scott Syndrome, skaza krwotoczna)  

131
Zespół trzęsącego się szczenięcia / Hipomielinizacja (SPS, Shaking Puppy Syndrome) 131
Zespół uwięźniętych neutrofili (TNS, Trapped Neutrophil Sydrome) 
131
Zespół van den Endego - Gupty (VDEGS, van den Ende - Gupta Syndrome) 131
Zgodność rasowa (pies)

144
Złuszczający toczeń rumieniowaty
(ECLE, Exfoliative Cutaneous Lupus Erythematosus)  

132
Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 1
(SDCA1, Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia)  

132
Zwyrodnienie gąbczaste z ataksją móżdżku typu 2
(SDCA2, Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia)  

132
Zwyrodnienie wieloukładowe psów
(CMSD, PNA, Canine Multiple System Degeneration)  

132
Żelazo

46
α-amylaza

39
α-HBDH

40
β-karoten (pies)  

147
γ-GT

40
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Koszalin

Suwałki

Gdańsk

Słupsk

OTWARCIE

TRÓJMIASTO

Olsztyn

W POŁOWIE 2022

Szczecin

Gorzów
Wlkp.
Zielona
Góra

Białystok

Bydgoszcz
Toruń

WARSZAWA

Poznań

Łódź

WROCŁAW
Opole

KATOWICE

Chcesz rozpocząć
z nami współpracę?
Skontaktuj się z wybranym oddziałem
Naszego Laboratorium

Lublin

Kielce

Rzeszów

Kraków

Poinformujemy Cię
o możliwościach odbioru
próbek z siedziby Twojego ZLZ

Możliwość odbioru materiału
z każdego zakątka Polski

*o szczegóły zapytaj w wybranym oddziale lub u Przedstawiciela

Nasze oddziały

WROCŁAW

WARSZAWA

KATOWICE

TRÓJMIASTO

ul. Wodzisławska 6, 52-017 Wrocław
tel.: 71 722 35 25, 71 722 35 28
513 179 147, e-mail: wroclaw@vetlab.pl

ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice
tel.: 32 413 06 07
e-mail: katowice@vetlab.pl

al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel.: 22 201 16 49
e-mail: warszawa@vetlab.pl
OTWARCIE W POŁOWIE 2022

ul. Energetyczna 1, 80-180 Kowale
tel.: 58 585 75 07
e-mail: gdansk@vetlab.pl

