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i na ograniczonym obszarze - szczegóły znajdziesz
na Panelu Klienta

Laboratorium nie pracuje
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

5

Wzory pism przewodnich
Pisma w postaci elektronicznej dostępne pod adresem: vetlab.pl/do-pobrania
Przeżuwacze
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Trzoda chlewna

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

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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Nowości w ofercie
CHOROBY ZAKAŹNE - BYDŁO
BHV - 1 (IBR / IPV) (PCR)

PARAZYTOLOGIA
Profil biegunkowy cieląt (IC)
Badanie ilościowe (metoda McMastera)
Preparat barwiony

Ostertagia ostertagi - przeciwciała (ELISA)
Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)

CHOROBY ZAKAŹNE - OWCE/KOZY
Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)
Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)

PŁYNY USTROJOWE
Badanie płynu z jamy ciała
Badanie płynu z jamy ciała - rozszerzone
Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo - pęcherzykowego
(BAL)
Badanie wymazu lub popłuczyn z tchawicy (TTW)

MIKROBIOLOGIA

Punktat mazi stawowej

Badanie mikrobiologiczne układu rozrodczego (ronienia)
Bordetella bronchiseptica

HISTOPATOLOGIA

Clostridioides difficile toksyna A + B (IC)

Badanie cytologiczne (Vetlab)

Clostridium perfringens ((toksyna alpha, beta, epsilon) (ELISA)

Badanie histologiczne (Wrocław)

Badanie mleka metodą qPCR (4 patogeny zakaźne)
Badanie mleka metodą qPCR (16 patogenów)
Mycoplasma bovis - mleko zbiornikowe (PCR)

PROFILE
Jonogram

WITAMINY
Witamina A + E

Badania wycofane z oferty

Jonogram poszerzony

BADANIE

Zaleganie krów - profil podstawowy

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) antygen otoczkowy przeciwciała (ELISA)

BIOCHEMIA

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida (ZZZN)

Peroksydaza glutationowa

Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja)

IMMUNOLOGIA
Elektroforeza białek surowicy
Poziom odporności posiarowej u cieląt
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Wyprzedź chorobę, ZAMÓW

AUTOSZCZEPIONKI
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
SZCZEGÓŁY W DZIALE MIKROBIOLOGIA

Polskie Laboratoria Weterynaryjne

WARTO WIEDZIEĆ

PODSTAWY DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ CHORÓB BYDŁA

BVD / MD

BVD to jednostka chorobowa, która powoduje szereg problemów u bydła. Wywołana jest przez wirusa BVDV. Doprowadza do silnej
immunosupresji u zwierząt, co przyczynia się do zwiększenia częstotliwości występowania innych chorób (np. mastitis). Problemy w rozrodzie
to najczęściej opisywany objaw. Problemy z rozrodem mogą pojawiać się na każdym etapie ciąży, gdyż negatywne konsekwencje występują
do dwóch miesięcy po wystąpieniu infekcji wirusem BVDV. Należy jednak pamiętać, że obecnie charakter tej jednostki chorobowej staje
się coraz częściej podkliniczny. Wirus ten może stanowić problem również u młodszych osobników, gdzie jest przyczyną biegunek czy
problemów z układem oddechowym. Infekując zwierzęta może przebiegać w trzech postaciach:
• osobników PI (Persistent Infection - trwale zakażonych)
• osobników TI (Transient Infection - przejściowo zakażonych)
• choroby błoń śluzowych (MD)
Największym problemem dla stada jest obecność osobników PI, które powinno się eliminować. Statystycznie stanowią one około 2% stada.
Laboratoryjnie jesteśmy w stanie wykryć wszystkie powyższe postacie, jednak do ostatecznego postawienia rozpoznania potrzebne jest
wykonanie ponownego badania u osobników dodatnich na obecność wirusa po okresie 2 - 3 tygodni. Stosowanie szczepień nie pozwala
wyeliminować wirusa ze stada.

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne (materiał: surowica, mleko zbiornikowe, wycinek ucha)
Jest kilka wariantów kontroli BVDV, poniżej kilka z nich:
1. w stadach nieszczepionych należy zbadać serologiczne około 9 - 15 nielaktacyjnych zwierząt starszych niż 10 m-cy na obecność
przeciwciał. To badanie dobrze jest uzupełnić badaniem mleka zbiornikowego na obecność przeciwciał. W ten sposób badanie realizuje
Spot Test. Obecność przeciwciał w ponad 50% badanych surowic wobec BVDV oraz stwierdzenie przeciwciał w mleku zbiornikowym
sugeruje duże prawdopodobieństwo obecności osobnika PI.
2. W dalszej kolejności wykonujemy poszukiwanie osobnika PI badając wszystkie osobniki w stadzie na obecność wirusa (antygen ELISA
lub PCR). Dla osobników młodszych niż 3 m-ce materiałem do badań powinien być wycinek ucha. Dla pozostałych zwierząt - surowica.
3. Dla sztuk dodatnich na obecność wirusa badanie powtarzamy po 2 - 3 tygodniach. Kolejny dodatni wynik to dowód na to, że mamy
do czynienia z osobnikiem PI .
Badania molekularne PCR (materiał: surowica, mleko zbiornikowe)
Badanie to wykorzystuje się przede wszystkim do pulowania próbek surowic (po 20 sztuk). Takie rozwiązanie znacząco obniża koszty.
Otrzymanie wyniku dodatniego jest równoznaczne z rozpulowaniem próbek i wykonaniem badania antygen ELISA dla każdej próbki surowicy.
Wykorzystanie kombinacji takich metod pozwala na zmniejszenie liczby wyników fałszywie dodatnich, obniżenie kosztów badania
i jednocześnie uzyskanie odpowiedzi, który osobnik jest PI. Poza pulowaniem surowic metodę PCR można również wykorzystać do badania
mleka zbiornikowego na obecność wirusa BVDV. Czułość metody jest na tyle wysoka, że jesteśmy w stanie wykryć osobnika PI dojonego
wśród 5000 innych niezakażonych zwierząt. Jednak w sytuacji otrzymania wyniku dodatniego w dalszej kolejności musimy realizować
badanie pulowania surowic po 20 sztuk i ewentualnego rozpulowania metodą antygen ELISA, aby precyzyjnie wskazać, która badana sztuka
to osobnik PI.
Histopatologia (materiał: makroskopowo zmienione wycinki płuc, jelit)
Pośmiertne, histopatologiczne badanie wycinków tkanek zmienionych makroskopowo. Wycinki o objętościach nie większych niż 50 ml.
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IBR / IPV

IBR / IPV jest zespołem objawów wywołanych przez herpeswirusa (BHV - 1). Wirus jest odpowiedzialny za powstawanie symptomów ze strony
układu oddechowego (szczególnie u cieląt), rozrodczego (druga połowa ciąży) oraz nerwowego. Odpowiedzialny jest również za immunosupresję
u zwierząt zainfekowanych. Stanowi częste tło dla wtórnych infekcji Manheimia haemolitica. Obecność wirusa jest powszechna. Największym
problemem jest latencja wirusa, przez co trudno jest sprawnie i szybko wyeliminować wirusa ze stada.

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne (materiał: surowica)
1. Podstawowym badaniem jest oznaczanie poziomu przeciwciał metodą ELISA w surowicy krwi w stadach nieszczepionych (gB)
lub szczepionych (gE). Ten typ badania jest dedykowany do rozpoznania stopnia zakażenia stada. Do wstępnego rozpoznania zaleca
się zbadanie  co najmniej 10% stada. Do realizacji programu eradykacyjnego zalecane jest badanie wszystkich osobników. Badanie
nie jest miarodajne dla sztuk aktualnie wykazujących objawy kliniczne. W tym wypadku zaleca się wykonanie badania pary surowic.
2. Badanie poziomu przeciwciał metodą ELISA z mleka zbiornikowego. Wynik będzie dotyczył krów w doju. Czułość metody jest niska.
Wynik dodatni otrzymujemy kiedy poziom seroprewalencji przekracza 10 - 20% badanego stada.
Badania molekularne PCR (materiał: wymaz bogatokomórkowy)
Badanie pozwala ocenić obecność trzech podtypów wirusa BHV1.1, BHV1.2a, BHV1.2b. W przypadku występowania objawów klinicznych zaleca
się pobranie wymazu z nosa lub worka spojówkowego na suchą wymazówkę albo pobranie popłuczyn z drzewa oskrzelowego (TTA). Na wynik
nie wpływa antybiotykoterapia.
Histopatologia (materiał: makroskopowo zmienione wycinki tkanek)
Pośmiertne, histopatologiczne badanie tkanki płucnej zmienionej makroskopowo. Wycinki o objętościach nie większych niż 50 ml.
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Choroba Johnego (paratuberkuloza)

Mycobacterium avium subs. paratuberculosis to patogen wywołujący schorzenia przewodu pokarmowego. Występowanie biegunek nie
jest objawem powszechnie występującym. Wśród negatywnych konsekwencji są: obniżenie produkcji mlecznej, wzrost liczby komórek
somatycznych, pogorszenie płodności oraz większa zapadalność na inne choroby.

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne (materiał: surowica)
Na obecność przeciwciał (ELISA) badamy wszystkie sztuki starsze niż 24 m-ce. Sztuki z silnie dodatnimi wynikami powinny być eliminowane
ze stada. Dla sztuk słabo dodatnich stosuje się kombinację dalszych badań serologicznych i molekularnych.
Badania molekularne PCR (materiał: kał)
Obecność bakterii w kale zakażonych zwierząt jest okresowe. Przez to nie każde dodatnie zwierzę będzie miało dodatni wynik kału na obecność
wspomnianego patogenu. Badania molekularne wykorzystuje się w celu wspomagania diagnostyki u osobników słabo seropozytywnych.
Histopatologia (materiał: makroskopowo zmienione wycinki tkanek)
Pośmiertne, histopatologiczne badanie wycinków jelit zmienionych makroskopowo. Wycinki o objętościach nie większych niż 50 ml.
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Choroby układu oddechowego (BRD)
Opis jednostek chorobowych:

Za choroby układu oddechowego odpowiedzialne są czynniki wirusowe, bakteryjne, grzybicze oraz pasożytnicze. Zwykle tło wirusowe
wraz z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi (np. stres) stanowi pierwotną przyczynę powstania problemu. Wśród najpopularniejszych
wirusowych czynników wymienia się: BRSV, BHV - 1 (IBR / IPV), PI-3, koronawirus, BVDV - MD. Patogeny bakteryjne pojawiają się
w konsekwencji infekcji wirusowych i są to najczęściej: Mycoplasma bovis, Manheimia hemolitica, Pasteurella multocida, Histophilus somni.
Za występowanie ostrych objawów chorobowych odpowiedzialne są głównie bakterie.

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne (materiał: surowica)
Badania serologiczne na obecność przeciwciał powinny być wykonywane u ozdrowieńców minimum 2 - 3 tygodnie po wystąpieniu
objawów klinicznych. Wtedy mamy pewność, że będą już obecne przeciwciała wobec badanych jednostek chorobowych. W tych
okolicznościach polecamy:
• profil oddechowy - przeciwciała (ELISA): BHV – 1 gB, BVDV, BRSV, PI - 3, Mycoplasma bovis
Bardziej wiarygodnym badaniem pozostaje wykonanie dwukrotnego badania tego samego osobnika (para surowic), gdzie pierwszą próbkę
pobieramy w czasie występowania objawów klinicznych, kolejną 2 - 3 tygodnie później. Silny wzrost poziomu przeciwciał jest dowodem
istnienia zapalenia na tle badanego patogenu.
Badania molekularne PCR (materiał: TTL, wymaz)
Badania molekularne są dobrym rozwiązaniem, kiedy chcemy postawić rozpoznanie u sztuk z objawami klinicznymi. W przypadku tych
badań idealnym materiałem są popłuczyny z dróg oddechowych (TTL) pobranych transtrachealnie (TTA). Akceptowalnym rozwiązaniem jest
pobranie wymazów z nosa na suchą wymazówkę. W przypadku wykonywania sekcji dróg oddechowych dobrym rozwiązaniem jest pobranie
wymazów ze zmienionych makroskopowo miejsc. Badanie to pozwala na pulowanie do 5 próbek na jedno badanie. Polecanym profilem jest:
• profil oddechowy (PCR): BRSV, Coronavirus, Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida,
PI - 3
Należy pamiętać, że w przypadku tego badania kluczowym jest czas od pobrania do wykonania badania.
Badania mikrobiologiczne (wymaz):
Badanie to jest pomocne w sytuacji gdy chcemy poznać czy wśród patogenów są   bakterie tlenowe czy grzyby. Niezwykle kluczowym
jest właściwe pobranie materiału. Wymazy z nosa nie są najlepszym wyborem, gdyż ilość drobnoustrojów bytujących w tej
części organizmu jest ogromna. Lepszym rozwiązaniem jest pobranie wymazów z nosogardzieli, pobranie płynu TTL lub wykonanie pośmiertnie
wymazów ze zmienionych części dróg oddechowych. Bakterie takie jak Manheimia haemolitica, Pasteurella multocida, Histophilus somni są
komensalami układu oddechowego, więc sama ich obecność w wyniku badania mikrobiologicznego nie oznacza bycia patogenem.
Histopatologia (materiał: makroskopowo zmienione wycinki tkanek)
Pośmiertne, histopatologiczne badanie wycinków płuc zmienionych makroskopowo. Wycinki o objętościach nie większych niż 50 ml.

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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Zaburzenia w rozrodzie

Przyczyny zaburzeń w rozrodzie są złożone. Wśród przyczyn mogą być wirusy, bakterie, grzyby lub czynniki niepatogenne. Najczęściej
występującymi przyczynami zaburzeń w rozrodzie są: BVDV, BHV - 1 (IBR / IPV), Coxiella burnetti, Neosporum canis, Chlamydia abortus,

Leptospira hardjo. Wszystkie wymienione patogeny są odpowiedzialne za występowanie zamierania zarodków czy poronień. Jednakże czas,
w którym pojawiają się negatywne konsekwencje nie w każdym przypadku dotyczy całego okresu ciąży. Poniżej umieszczamy informacje
w jakim okresie ciąży obecność danego patogenu może negatywnie wpłynąć na występowanie zamierań/poronień.

PATOGENY

CZAS WYSTĄPIENIA OBJAWÓW

BVDV - MD

dwa miesiące po ekspozycji

Brucella spp.

druga połowa ciąży

Campylobacter spp.

wczesne zamieranie zarodów

Chlamydia abortus

ostatni trymestr

IBR/IPV

druga połowa ciąży

Leptospira spp.

cały okres ciąży

Neospora caninum

4 - 6 miesiąc

Tritrichomonas foetus

< 5 miesiąca ciąży

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne (materiał: surowica)
Badania serologiczne na obecność przeciwciał powinny być wykonywane u krów, które poroniły  minimum 2 - 3 tygodnie temu. Wtedy wiemy,
że będą już obecne przeciwciała wobec badanych jednostek chorobowych. Polecamy profil:
• profil ronienia (BVDV, BHV - 1, Coxiella burnetti, Neospora caninum, Leptospira hardjo, Chlamydia abortus)
Dobrą alternatywą pozostaje badanie pary surowic gdzie pierwszą próbkę pobieramy w czasie wystąpienia poronienia, kolejną 2 - 3 tygodnie
później. Silny wzrost poziomu przeciwciał jest dowodem istnienia zapalenia na tle badanego patogenu.
Badania mikrobiologiczne (wymaz):
Badanie to ma sens w sytuacji gdy chcemy poznać czy wśród patogenów są  bakterie tlenowe, beztlenowe czy grzyby. Niezwykle kluczowe
jest pobranie materiału. Najlepszym wyborem jest pobranie wymazu z zastosowaniem specjalnej wymazówki z osłonką, dzięki czemu mamy
pewność, że pobrany wymaz nie będzie zanieczyszczony florą pochwy.
Badania biochemiczne (materiał: surowica oraz krew EDTA)
Nierzadkie są sytuacje, gdzie przyczyną problemów w rozrodzie są niedobory pierwiastków czy witamin. W tej sytuacji warto skorzystać z:
• profil rozrodczy
W tym badaniu oznaczamy poziom: AST, białko całkowite, CK, P, GLDH, glukoza, γ-GT, BHB, Mg, mocznik, K, Na, Ca, β-karoten, Mn, Cu
oraz selenu. Prosimy zwrócić uwagę, że materiałem do wykonania tego badania jest surowica i jednocześnie krew pobrana na EDTA.
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Choroby układu pokarmowego

Biegunki to problem przede wszystkim cieląt. Pierwsze 28 dni życia jest kluczowe. Problem w stadzie jest istotny jeśli ponad 20% cieląt
cierpi z powodu wspomnianego objawu. Wyróżnia się trzy typy objawów w zależności od czynnika etiologicznego:
• wodnista biegunka w pierwszych dwóch dniach życia, gdzie przyczyną są szczepy E. coli (ETEC)
• papkowata do wodnistej biegunka do 3 tygodnia życia wywołana jest najczęściej przez czynniki wirusowe (np. rotawirusy,
koronawirusy) i/lub Cryptosporidium spp.
•

papkowata do wodnistej biegunka w pierwszych tygodniach życia wywołana szczepami Salmonella spp.

• biegunka z domieszką krwi wywołana przez toksyny Clostridium perfringens
Biegunki mogą występować również u osobników starszych gdzie przyczyną są:
• BVDV
• koronawirus
• kokcydia
• Mycobacterium avium subs. paratuberculosis
Do wdrożenia właściwego leczenia niezwykle cenne jest wykonanie badania laboratoryjnego kału i/lub badań krwi.

DIAGNOSTYKA:
Badania serologiczne i mikrobiologiczne (materiał: kał, surowica)
Dla młodych cieląt w pierwszej kolejności polecamy badanie serologiczne i mikrobiologiczne:
• profil biegunkowy < 3 m-ce (materiał: kał)
W powyższym profilu badamy obecność antygenu E. coli (K99), koronawirusa, rotawirusa, C. parvum oraz w badaniu mikrobiologicznym
obecność niebezpiecznych patogenów dla przewodu pokarmowego (Salmonella spp., Yersinia spp., Campylobacter spp.).
W przypadku występowania biegunek u osobników starszych należy brać pod uwagę kokcydiozę czy BVDV. Polecamy:
• profil biegunkowy > 3 m-ce (materiał: kał i surowica)
Rozpoznanie zarobaczenia (kokcydiozy, fascjolozy, ostertagiozy) możemy stwierdzić wykonując flotację i sedymentację kału. BVDV to
w pierwszej kolejności sprawdzenie obecności przeciwciał, jednak należy pamiętać, że u osobników z objawami klinicznymi przeciwciała
będziemy obserwować dopiero 2 - 3 tygodnie później. Zachęcamy do zapoznania się z opisem dotyczącym jednostki BVD. Wśród przyczyn
biegunek, zwłaszcza u cieląt szybkorosnących należy brać pod uwagę toksyny Clostridium perfringens czy C. difficile w kale. Sama obecność
wymienionych bakterii w kale jest fizjologiczna. Dopiero pojawienie się toksyn warunkuje wystąpienie biegunki. W tej sytuacji dobrym
wyborem jest badanie kału na obecność:
• Clostridium perfringens (toksyny)
• Clostridioides difficile (toksyny)
U osobników starszych niż 12 m-cy warto zweryfikować poziom przeciwciał na obecność Mycobacterium avium subs. paratuberculosis.
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Bydło
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Profil oddechowy - przeciwciała (ELISA)

POPULARNE

surowica 1 ml

3-7

wymaz bogatokomórkowy
z nosa, tchawicy lub płyn
z BAL

3-7

BHV – 1 gB, BVDV, BRSV, PI - 3, Mycoplasma bovis

Profil oddechowy (PCR)

POLECANE

BRSV, Coronavirus,  Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, PI - 3
(wirus parainfluenzy typu 3)

Profil ronienia - przeciwciała (ELISA)

3-7

surowica 1 ml

POPULARNE

BHV - 1 gB (IBR / IPV), BVDV, Chlamydia abortus, Coxiella burnetti (gorączka Q), Leptospira hardjo, Neospora
caninum

BHV - 1 gB (IBR / IPV) - przeciwciała (ELISA)

POPULARNE

surowica 1 ml

1-2

POPULARNE

surowica 1 ml

1-2

wymaz bogatokomórkowy
z dróg oddechowych

7-10

BHV - 1 gE (IBR / IPV) mleko zbiornikowe –
przeciwciała (ELISA)

mleko 10 ml (zbiornikowe
do 50 sztuk)

3-7

Brucella abortus - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Badanie dedykowane dla stad nieszczepionych na IBR.

BHV - 1 gE (IBR / IPV) - przeciwciała (ELISA)
Badanie dedykowane dla stad szczepionych na IBR.

BHV - 1 (IBR / IPV) (PCR)

NOWOŚĆ

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

CHOROBY ZAKAŹNE

BRSV - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

BRSV - antygen (ELISA)

wymaz bogatokomórkowy
z nosa, płuc, tchawicy lub
płyn z BAL

3-7

BRSV (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z dróg oddechowych lub
płyn z BAL

3-7

surowica 1 ml

1-2

surowica 1 ml lub wycinek
ucha (< 3 m-ca życia)

1-2

surowica 1 ml lub
krew EDTA 1 ml

1-2

BVDV - przeciwciała (ELISA)

BVDV - antygen (ELISA)

BVDV (PCR)

POPULARNE

POPULARNE

POLECANE

Badanie w celu wykrycia osobników trwale zakażonych (PI).                                
Zalecamy badanie wszystkich osobników w stadzie. Ten model badania charakteryzuje stała cena za pojedynczą
próbkę. Końcowa cena nie zmienia się w zależności od prewalencji osobników PI w badanych próbkach. W badaniu realizowane jest pulowanie próbek do badań metodą PCR oraz rozpulowywanie metodą antygen ELISA
w przypadku dodatniego wyniku PCR. Minimalna liczba próbek to 40 sztuk.

BVDV (PCR) - pula (do 20 szt.)

POPULARNE

surowica 1 ml lub
krew EDTA 1 ml

5

Badanie w celu wykrycia osobników trwale zakażonych (PI).                                
Zalecamy badanie wszystkich osobników w stadzie. W tym modelu badania pulujemy po 20 próbek surowicy
do jednego badania PCR. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badanej puli wykonywane jest rozpulowywanie metodą antygen ELISA. Całościowy koszt wykrywania osobników PI jest uzależniony od prewalencji
osobników PI w badanych próbkach.

BVDV mleko zbiornikowe - przeciwciała ( ELISA)
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mleko 10 ml (zbiornikowe
do 50 sztuk)

3-7

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

BVDV mleko zbiornikowe (PCR)

mleko 1 ml (zbiornikowe do
50 sztuk)

3-7

surowica 1 ml

3-7

Coxiella burnetti (gorączka Q) - przeciwciała
(ELISA)

surowica 1 ml

1-3

Coxiella burnetti (gorączka Q) - mleko zbiornikowe
(PCR)

mleko 10 ml (zbiornikowe
do 50 sztuk)

3-7

Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

7-10

Frymartynizm (PCR)

krew EDTA 1 ml

7-10

Leptospira hardjo - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Mannheimia haemolytica - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

POPULARNE

POPULARNE

NOWOŚĆ

POPULARNE
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (PCR)

kał 5 g lub wycinek ucha

3-7

Mycoplasma bovis - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Mycoplasma bovis (PCR)

płyn z BAL lub
wymaz bogatokomórkowy

3-7

Neospora caninum - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

mleko 10 ml (zbiornikowe
do 50 sztuk)

3-7

PI - 3 (wirus parainfluenzy typu 3) - antygen (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

PI - 3 (wirus parainfluenzy typu 3) - przeciwciała
(ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Wirus Schmallenberga (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

Ostertagia ostertagi - przeciwciała (ELISA)
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NOWOŚĆ

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Kozy / Owce
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

BDV (wirus choroby granicznej) - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Brucella spp. - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

CAEV (wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz) przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

7-10

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Coxiella burnetti (gorączka Q) - przeciwciała
(ELISA)

surowica 1 ml

1-3

Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

7-10

Maedi - Visna - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

POPULARNE

POPULARNE

NOWOŚĆ

POPULARNE
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (PCR)

kał 5 g lub wycinek ucha

3-7

Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

Wirus Schmallenberga (PCR)
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NOWOŚĆ

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Trzoda chlewna
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Profil biegunkowy dla tuczników (PCR)

POPULARNE

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy

3-7

wymaz bogatokomórkowy
z łożyska, narządów płodu
lub dróg rodnych

3-7

Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis

Profil rozrodczy zakaźny (PCR)

POLECANE

Chlamydia (Chlamydophila) spp., Leptospira spp., PCV - 2 (Porcine Circovirus 2), PPV (Porcine Parvovirus), PRRSV
(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus)

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) ApxIV przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy

3-7

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida
(ZZZN) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z nosa lub płuc

3-7

Brachyspira hyodysenteriae (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy

3-7

Brachyspira pilosicoli (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy

3-7
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

CHOROBY ZAKAŹNE

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Chlamydia abortus (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z narządów płodu lub
pochwy

3-7

Coronavirus TGE / PED (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy

3-7

Erysipelothrix rhusiopathiae - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Haemophilus parasuis - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Herpesvirus suis typ 1 (Choroba Aujeszky'ego) przeciwciała gB (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Lawsonia intracellularis - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Lawsonia intracellularis (PCR)

kał 5 g lub
wymaz bogatokomórkowy
z prostnicy

3-7

Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja)

surowica 1 ml

3-7
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Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

CHOROBY ZAKAŹNE

Mycoplasma haemosuis (eperytrozoonoza)

krew EDTA 1 ml
(włośniczkowa)

3-7

Mycoplasma hyopneumoniae - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Mycoplasma hyopneumoniae (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z nosa, płuc lub płyn z BAL

3-7

Mycoplasma hyorhinis (PCR)

surowica 1 ml, maź
stawowa lub wymaz
bogatokomórkowy z nosa,
płuc lub stawu

3-7

Mycoplasma hyosynoviae (PCR)

surowica 1 ml, maź
stawowa lub wymaz
bogatokomórkowy z nosa,
gardła lub stawu

3-7

PCV - 2 (Porcine Circovirus 2) IgM + IgG - przeciwciała
(ELISA)

surowica 1 ml

3-7

PCV - 2 (Porcine Circovirus 2) (PCR)

surowica 1 ml lub węzeł
chłonny

3-7

PCV - 3 (Porcine Circovirus 3) (PCR)

surowica 1 ml lub węzeł
chłonny

3-7

PPV (Porcine Parvovirus) - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

25

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

CHOROBY ZAKAŹNE

PPV (Porcine Parvovirus) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z narządów poronionego
płodu

3-7

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome Virus) - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome Virus) - szczep Amerykański (PCR)

surowica 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome Virus) - szczep Europejski (PCR)

surowica 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory
Syndrome Virus) - szczep Uniwersalny (PCR)

surowica 1 ml lub
wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

Salmonella spp. - przeciwciała (ELISA)

surowica 1 ml

3-7

Salmonella spp. (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

SIV - A (Swine Influenza Virus A) - przeciwciała
(ELISA)

surowica 1 ml

3-7

SIV - A (Swine Influenza Virus A) (PCR)

wymaz bogatokomórkowy
z narządów

3-7

POPULARNE

POPULARNE

POPULARNE
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Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

WARTO WIEDZIEĆ

PODSTAWY DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ CHORÓB BYDŁA

MASTITIS

Zapalenia gruczołu mlekowego mogą być wywołane przez szereg różnych przyczyn. Wśród istotnych wymienia się m. in.:
złe warunki zoohigieniczne legowisk, niewłaściwie funkcjonujący sprzęt udojowy, niepoprawną rutynę doju, nieskuteczne
środki do dezynfekcji okołoudojowej. W każdym z wymienionych przypadków za występowanie mastitis bezpośrednio odpowiedzialne
są jednak bakterie, grzyby lub glony, które przedostały się do wnętrza gruczołu mlekowego. Znając wachlarz patogenów jaki występuje
w danym gospodarstwie można dobrać właściwe postępowanie profilaktyczno-lecznicze i jednocześnie ograniczać stosowanie antybiotyków.   

DIAGNOSTYKA:
Badanie mikrobiologiczne (materiał: mleko ćwiartkowe, mleko bańkowe)
Badanie mikrobiologiczne wciąż jest podstawą diagnostyki patogenów wymienia. Najważniejszym pozostaje wciąż badanie mleka z chorej
ćwiartki, gdzie możemy wykonać:
• badanie mikrobiologiczne mleka
• antybiogram
Takie badanie daje nam pełną informację o patogenie, który jest izolowany z mleka. Niezwykle kluczowe jest sterylne pobranie próbki mleka.
Za obecność więcej niż dwóch patogenów w mleku ćwiartkowym najczęściej odpowiedzialna jest osoba pobierająca mleko. W części oferty
„Preanalityka” umieściliśmy procedurę właściwego pobierania mleka. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.  
Jeśli szukamy konkretnego patogenu zakaźnego u poszczególnych krów (S. aureus, Str .agalactiae, Prototheca spp.) możemy wykonać
badanie kierunkowe (przesiewowe) mleka pobranego z czterech ćwiartek do jednej próbówki. Wymienione badanie nie ma większego sensu
w przypadku poszukiwania patogenów środowiskowych (np. Str. uberis, Enterococcus spp., E. coli).
Antybiogramy wykonujemy dla 20-25% szczepów fenotypowo podobnych tych samych gatunków bakterii. Takie podejście sprawia, że koszt
badania jest niższy, a wiarygodność pozostaje na takim samym poziomie.     
Badania molekularne PCR (materiał: mleko zbiornikowe, pulowane mleko od kilku krów)
Badanie to pozwala odpowiedzieć na pytanie jaki patogen wymienia jest głównym problemem w badanym stadzie. Dzięki temu jest
świetnym rozwiązaniem, jeśli nic nie wiemy o patogenach wymienia w danym stadzie. Jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku
realizacji programów eradykacyjnych wobec wybranych patogenów (np. S. aureus, Str. agalactiae, Prototheca spp.).  Materiałem do badań jest
mleko zbiornikowe z jednego doju lub mleko pobrane od wytypowanych sztuk.  Do wyboru mamy trzy typy badań PCR:
• Mycoplasma bovis
• Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Prototheca spp., Mycoplasma bovis
• wersja 16 patogenowa
1. Streptococcus uberis

9. Bacillus spp. + Clostridium spp.

2. Gronkowce koagulazo - ujemne

10. Mycoplasma spp.

3. Escherichia coli

11. Mycoplasma bovis

4. Enterococcus spp. + Lactococcus lactis spp. lactis

12. Gen oporności na penicylinę wśród gronkowców

5. Enterobacteriaceae + Enterococcus spp.

13. Prototheca spp.

6. Pseudomonas spp.

14. Streptococcus agalactiae

7. Streptococcus spp.

15. Klebsiella spp.

8. Staphylococcus aureus

16. Streptococcus dysgalactiae

Po otrzymaniu wyników służymy pomocą w interpretacji.
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NASTĘPNY DZIAŁ

PROFILE

Mikrobiologia ogólna
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Autoszczepionka wirusowa

6-8
TYG.

brodawki umieszczone
w roztworze
soli fizjologicznej

Do przygotowania autoszczepionki potrzebne jest 2 - 3 g tkanki na jedno zwierzę.
Cena dotyczy przygotowania autoszczepionki dla jednego zwierzęcia (3 dawki).

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:  Campylobacter spp. (tylko dla zwierząt poniżej 3 m-ca), Salmonella spp., Yersinia spp.
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych: Clostrdium perfringens oraz Clostridioides difficile. W przypadku
wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu (za dodatkową opłatą).
Czas wykonania dodatkowego badania wynosi ok. 3 tygodnie.
Po wykonaniu mikrobiologicznego badania kału, istnieje możliwość oznaczenia czynników wirulencji Escherichia
coli. Szczepy przechowywane są 5 dni od wydania wyniku.

Badanie mikrobiologiczne pełne + antybiogram

POPULARNE

wymaz na podłożu
węglowym, płyn z jamy
ciała, wycinek narządu
(do 100 ml) lub bioptat
(zabezpieczony przed
dostępem powietrza)

3-7

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych.
W przypadku narządów cena dotyczy wymazu z jednego narządu.

Badanie mikrobiologiczne układu rozrodczego
(ronienia)
NOWOŚĆ

wymaz na podłożu
węglowym z macicy lub
narządów poronionego
płodu

3-7

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, grzybów drożdżopodobnych oraz Campylobacter spp.
W przypadku narządów cena dotyczy wymazu z jednego narządu.

Badanie wymazu (bakterie tlenowe)
+ antybiogram

wymaz na podłożu

3-7

POPULARNE

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH 2022

29

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena

Cena

Cena

Cena

netto
(PLN)

brutto
(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Badanie wymazu (bakterie tlenowe + grzyby
drożdżopodobne) + antybiogram

wymaz na podłożu

3-7

Bakterie beztlenowe + antybiogram

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

3-7

POPULARNE

Cena badania obejmuje antybiogram dla jednego wyizolowanego szczepu (penicylina).
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 perfringens.

Mikrobiologia kierunkowa
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

MIKROBIOLOGIA

Actinomyces spp.

Bordetella bronchiseptica

NOWOŚĆ

wymaz na podłożu
węglowym, wydzielina lub
treść ropna

3-4
TYG.

wymaz na podłożu lub
płyn z BAL

3-7

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Campylobacter spp.
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
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netto
(PLN)

brutto
(PLN)

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Clostridioides difficile toksyna A + B (IC)

NOWOŚĆ

Clostridium perfringens (toksyna alpha, beta, epsilon)
(ELISA)

kał (świeży)

1-2

kał (świeży, schłodzony)

2-4

NOWOŚĆ

Wykrywanie obecności antygenów toksyn α, β, ε, Clostridium perfringens.
Kał należy dostarczyć od poniedziałku do czwartku (najpóźniej do godziny 12:00).

Escherichia coli - oznaczanie czynników wirulencji
(PCR)

wyizolowany szczep
bakteryjny

3-7

Nocardia spp.

wymaz na podłożu
węglowym, wydzielina lub
punktat

2-3 TYG.

Pasteurella spp.

wymaz na podłożu lub
płyn z BAL

3-7

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

POLECANE

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Salmonella spp.

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
Uwaga: w przypadku wyhodowania drobnoustrojów Salmonella spp. istnieje możliwość oznaczenia ich serotypu
(za dodatkową opłatą). Czas wykonania dodatkowego badania wynosi ok. 3 tygodnie.

Staphylococcus aureus

NOWOŚĆ

wymaz na podłożu

3-7

wymaz na podłożu

3-7

kał (świeży) lub wymaz na
podłożu węglowym

3-7

Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
Badanie nie obejmuje próbek mleka.

Trueperella pyogenes
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

Yersinia spp.
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
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Mikrobiologia mleka - bydło
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

MIKROBIOLOGIA

Autoszczepionka iniekcyjna mastitis

POPULARNE

mleko 1 ml (mrożone)

10-14

mleko 1 ml (mrożone)

2-4

Cena za dawkę.
Zalecane jest dwukrotne szczepienie.

Badanie kierunkowe mleka bańkowego

Posiew w kierunku Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae lub Prototheca spp.

Badanie mleka ćwiartkowego

mleko 1 ml (mrożone)

2-4

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, grzybów drożdżopodobnych oraz Prototheca spp.

Badanie mleka ćwiartkowego + antybiogram

POPULARNE

mleko 1 ml (mrożone)

2-5

Posiew w kierunku bakterii tlenowych, grzybów drożdżopodobnych oraz Prototheca spp.
Cena badania obejmuje antybiogram dla jednego wyizolowanego szczepu.

Badanie mleka metodą qPCR (4 patogeny
zakaźne)

mleko 5 ml (zbiornikowe)

3-5

NOWOŚĆ

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis, Prototheca spp.

Badanie mleka metodą qPCR (16 patogenów)

NOWOŚĆ

mleko 5 ml (zbiornikowe)

3-7

Streptococcus uberis, gronkowce koagulazo - ujemne, Escherichia coli, Enterococcus spp. + Lactococcus lactis ssp.
lactis, Enterobacteriaceae + Enterococcus spp., Pseudomonas spp., Streptococcus spp., Bacillus spp. + Clostridium
spp., Mycoplasma spp., Prototheca spp., Staphylococcus aureus, Mycoplasma bovis, gen oporności na penicylinę
wśród gronkowców, Streptococcus agalactiae, Klebsiella spp., Streptococcus dysgalactiae

Mycoplasma bovis - mleko zbiornikowe (PCR)
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NOWOŚĆ

mleko 5 ml (zbiornikowe do
50 sztuk)

3-7

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

MIKROBIOLOGIA

Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku

mleko 50 ml (ze środkiem
konserwującym)

3

Oznaczenie poziomu liczby komórek somatycznych

mleko 5 ml (schłodzone lub
mrożone)

3

Substancje hamujące w mleku

mleko 1 ml

2

Metoda instrumentalna.

Metoda mikrobiologiczna wykrywająca obecność antybiotyków w mleku.
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NOWOŚĆ

NOWE BADANIA

MLEKA KROWIEGO

BADANIE MLEKA ZE SCHŁADZALNIKA METODĄ PCR
(1, 4, 16 PATOGENÓW)

Masz podwyższoną somatykę?

Wykonaj nowe badanie mleka ze schładzalnika i dowiedz się
czy masz niebezpieczne bakterie.

Skorzystaj z pomocy w interpretacji wyniku!

Polskie Laboratoria Weterynaryjne

STRONA
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Mikrobiologia - trzoda chlewna
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

MIKROBIOLOGIA

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)

wymaz na podłożu, płyn
z BAL lub wycinek narządu
(do 100 ml)

3-7

wymaz na podłożu,
płyn z BAL lub wycinek
narządów (do 100 ml)

3-7

Mikrobiologia kierunkowa (posiew).
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) mikrobiologia kierunkowa + serotypizacja

POPULARNE

Mikrobiologia kierunkowa (posiew) + serotypizacja.
Cena badania nie obejmuje antybiogramu.
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 03

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

PROFILE

POPRZEDNI DZIAŁ

MIKROBIOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

HEMATOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

PROFILE

Badanie przesiewowe przeżuwacze

surowica 3 ml

1-2

Białko całkowite, chlorki, CK, fosfor nieorganiczny, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, kwas β - hydroksymasłowy
(BHB), magnez, mocznik, potas, sód, wapń, wolne kwasy tłuszczowe (WKT)

Badanie przesiewowe pełne przeżuwacze

krew EDTA 1 ml
i surowica 5 ml

3-7

Białko całkowite, chlorki, CK, fosfor nieorganiczny, GLDH, glukoza, γ-GT, kreatynina, kwas β - hydroksymasłowy
(BHB), magnez, mocznik, potas, sód, wapń, wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
+ mangan + miedź + selen

Badanie przesiewowe świnie

surowica 3 ml

1

Albuminy,  ALT, α-amylaza,  AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, γ-GT, GLDH, glukoza, kreatynina,
mocznik, chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń, żelazo

Badanie przesiewowe pełne świnie

surowica 5 ml

3-7

Albuminy, ALT, α-amylaza, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, CK, γ-GT, GLDH, glukoza, kreatynina,
mocznik, chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń, żelazo
+ witamina H (biotyna) + cynk + miedź + selen
Uwaga: brak zakresu referencyjnego dla witaminy H.

Elektrolity / pierwiastki śladowe

krew EDTA 1 ml
i surowica 1 ml

3-7

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1

Chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń
+ mangan + miedź + selen

Jonogram

NOWOŚĆ

Chlorki, potas, sód

Jonogram rozszerzony

NOWOŚĆ

Chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń
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Dlaczego warto robić monitoring metaboliczny w stadzie krów
mlecznych?
Monitoring metaboliczny w stadzie krów mlecznych pozwala ocenić stopień zagrożenia stada w aspekcie chorób okresu poporodowego będących konsekwencją
niewłaściwego przygotowania krów do wycielenia. Wynik badania zawiera porównanie wymienionych poniżej parametrów krwi u co najmniej siedmiu sztuk
przed i po wycieleniu (łącznie 14) wraz z interpretacją.
•
albuminy
•
AST
•
białko całkowite
•
fosfor nieorganiczny
•
γ-GT
•
magnez
•
mocznik
•
wapń
•
wolne kwasy tłuszczowe
•
kwas β - hydroksymasłowy
•
fibrynogen
•
haptoglobina
Ocena powyższych parametrów przed i po porodzie jak już wielokrotnie udowodniono pozwala skutecznie wykrywać zwiększone ryzyko pojawienia się
po wycieleniu negatywnego bilansu energii po porodzie, zatrzymania łożyska, ketozy, przemieszczenia trawieńca, zapalenia macicy czy występowania
stanów zapalnych (np. mastitis). Każdy oceniany parametr jest omówiony indywidualnie a przykładowy opis pojedynczego parametru znajduje się poniżej:

Rozrzut poziomów magnezu w surowicy krów

Zakres
Powyżej normy
Ponad 1,23 mmol/l

Między maksimum, a średnią
1,0 - 1,23 mmol/l

Między średnią, a minimum
0,78 - 0,99 mmol/l

Poniżej minimum
Poniżej 0,78 mmol/l

Średnie poziomy

I (%)

II (%)

0

0

71,43

57,86

14,28

42,14

14,28

0

1,02

0,99

Komentarz: Średnie wartości magnezu są w obu grupach zbliżone do średniej referencyjnej, co dobrze świadczy o dopasowaniu dawki do potrzeb. Niższe
wartości, jakie stwierdzono u 1 krowy zasuszonej (poniżej normy) i 2 krów wycielonych (nieco powyżej minimum) są najprawdopodobniej następstwem
osłabionego apetytu i mniejszego poboru dawki pokarmowej.
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

PROFILE

Monitoring metaboliczny w stadzie krów
mlecznych
POLECANE

14 x surowica 2 ml
i 14 x krew EDTA 2 ml
lub osocze cytrynianowe
(9:1) 2 ml (schłodzone)

7-10

14 x albuminy, AST, białko całkowita, fosfor nieorganiczny, γ-GT, magnez, mocznik, wapń
+ wolne kwasy tłuszczowe (NEFA), kwas β - hydroksymasłowy (BHB) (tylko u krów po porodzie)
+ fibrynogen, haptoglobina
Wskazania do wykonania badań laboratoryjnych:
• okresowe badanie (np. kwartalnie) zdrowych zwierząt w celu monitorowania prawidłowego przebiegu
      procesów metabolicznych wraz z możliwością wczesnego wykrycia subklinicznych zaburzeń,
• kontrola w sytuacjach zagrożenia np. po zmianie sposobu karmienia, sposobu utrzymania,
• badanie przy pojawieniu się problemów zdrowotnych, spadku wydajności mlecznej.
Termin pobrania krwi:
- od 7 krów przed porodem, między 14 a 2 dniem przed planowanym terminem wycielenia,
- od 7 krów po porodzie, między 3 a 14 dniem laktacji.
Uwaga: zaleca się wykonanie fibrynogenu ze schłodzonego osocza cytrynianowego (9:1).

Profil metaboliczny

1-2

surowica 1 ml

POPULARNE

Bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, kwas β - hydroksymasłowy (BHB), wolne kwasy tłuszczowe (WKT)

Profil metaboliczny duży

1-2

surowica 3 ml

Bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, kwas β - hydroksymasłowy (BHB), wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
+ AST + białko całkowite + cholesterol + CK + GLDH + glukoza + γ-GT + mocznik
+ fosfor nieorganiczny + magnez + wapń

Profil rozrodczy

krew EDTA 1 ml, surowica 3
ml (chronić przed światłem)

POPULARNE

3-7

AST, białko całkowite, CK, fosfor nieorganiczny, GLDH, glukoza, γ-GT, kwas β - hydroksymasłowy (BHB), mocznik,
magnez, potas, sód, wapń
+ mangan + miedź + selen
+ β-karoten

Profil wątrobowy

surowica 1 ml

POPULARNE

1

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

Zaleganie krów - profil podstawowy

NOWOŚĆ

surowica 2 ml

1

AST, białko całkowite, CK,  fosfor nieorganiczny, glukoza, γ-GT, mocznik, magnez, wapń
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

PROFILE

Zaleganie krów - profil rozszerzony

surowica 3 ml

AST, białko całkowite, CK,  fosfor nieorganiczny, glukoza, γ-GT, mocznik, magnez, wapń
+ kwas β - hydroksymasłowy (BHB) + wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
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1

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK MLEKA
DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

PRÓBKI MLEKA ĆWIARTKOWEGO NALEŻY POBIERAĆ DO
STERYLNYCH PROBÓWEK O POJEMNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10 ML,
WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU

1
ZDOIĆ PIERWSZE STRUGI
MLEKA

4

%

2

70%

DOKŁADNIE WYTRZEĆ STRZYKI
ORAZ WIERZCHOŁEK KANAŁU
STRZYKOWEGO WATĄ LUB
ŚCIERECZKĄ NASĄCZONĄ
70% ALKOHOLEM

3

ZANURZYĆ STRZYKI
W 70% ALKOHOLU

30

sek.

5

ODCZEKAĆ 30 SEKUND

30

sek.

ODCZEKAĆ 30 SEKUND

6
O OTWARCIU STERYLNEJ
PROBÓWKI TRZYMAĆ JĄ
WYŁĄCZNIE POD KĄTEM
WIĘKSZYM NIŻ 45 STOPNI

Z KAŻDEJ ĆWIARTKI ZDOIĆ PO 1-2 ML MLEKA DO JEDNEJ PROBÓWKI
(NAJLEPIEJ ZE ŚRODKOWEJ STRUGI).

NIE POBIERAĆ DO PEŁNA!

POBRANE PRÓBKI MROZIĆ!

DO POJEMNIKA NA WYSYŁKĘ WŁOŻYĆ ZAMROŻONE PRÓBKI
WRAZ Z ZAMROŻONYMI WKŁADAMI CHŁODZĄCYMI.

Polskie Laboratoria Weterynaryjne

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 04

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

HEMATOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

PROFILE
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NASTĘPNY DZIAŁ

BIOCHEMIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

HEMATOLOGIA

Morfologia

1

krew EDTA 1 ml

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

Rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa)

krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-3

Ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi oraz wykrywanie obecności komórek atypowych.
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POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 05

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

BIOCHEMIA

POPRZEDNI DZIAŁ

HEMATOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(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

CK

surowica 0,5 ml

1

GLDH

surowica 0,5 ml

1
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

BIOCHEMIA

Glukoza

osocze NaF 0,5 ml

1

γ-GT

surowica 0,5 ml

1

Kreatynina

surowica 0,5 ml

1

Kwas moczowy

surowica 0,5 ml

1

Kwas β - hydroksymasłowy (BHB)

surowica 0,5 ml

1

Kwasy żółciowe

surowica 0,5 ml

1

LDH

surowica 0,5 ml

1

Mocznik

surowica 0,5 ml

1

krew EDTA 1 ml

2-5

Peroksydaza glutationowa

NOWOŚĆ

Parametr pomocniczy polecany w celu rozróżnienia między przejściowym a przewlekłym niedoborem selenu.
Uwaga: brak zakresów referencyjnych.

Trójglicerydy

surowica 0,5 ml

1

Wolne Kwasy Tłuszczowe (WKT)

surowica 0,5 ml

1
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Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

INSTRUKCJA

SEKCYJNE POBIERANIE
MATERIAŁU DO BADAŃ
MIKROBIOLOGICZNYCH

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIĘKI WYMAZÓWKOM CZAS DOSTAWY
MATERIAŁU DO BADANIA MOŻNA
WYDŁUŻYĆ AŻ DO 72H
KROK 1

Dezynfekcja przed otwarciem powłok
brzusznych (70% roztwór alkoholu lub roztwór
alkoholowy opartych na chlorheksydynie
lub jodzie).

3

KROK 2

Dezynfekcja danego narządu 70% roztworem
alkoholu.
KROK3

Nacięcie zmian patologicznych sterylnym
skalpelem.
KROK 4

Zanurzenie w badanym narządzie odpowiedniej
sterylnej wymazówki.
KROK 5

Dostarczenie do laboratorium
zamkniętej i opisanej wymazówki.

Wymazówki transportowe czarne
z węglem na bakterie tlenowe
i bakterie beztlenowe.

Polskie Laboratoria Weterynaryjne

4

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 06

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

ELEKTROLITY
I PIERWIASTKI

POPRZEDNI DZIAŁ

BIOCHEMIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

IMMUNOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Chlorki

surowica 0,5 ml

1

Cynk

surowica 0,5 ml

1-4

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

krew EDTA 1 ml

3-7

Miedź

surowica 0,5 ml

1-4

Potas

surowica 0,5 ml

1

surowica 0,5 ml

1-4

Selen

POPULARNE
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Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

Sód

surowica 0,5 ml

1

Wapń

surowica 0,5 ml

1

Żelazo

surowica 0,5 ml

1
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Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

POLSKIE LABORATORIA
WETERYNARYJNE

DZIAŁ 07

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

IMMUNOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

ELEKTROLITY I PIERWIASTKI

52

NASTĘPNY DZIAŁ

MOCZ

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

IMMUNOLOGIA

Elektroforeza białek surowicy

NOWOŚĆ

Fibrynogen

surowica 0,5 ml

1-3

osocze cytrynianowe
(9:1) 1 ml (schłodzone) lub
krew EDTA 1 ml

1

Zaleca się wykonanie badania ze schłodzonego osocza cytrynianowego (9:1).

Haptoglobina

Poziom odporności posiarowej u cieląt

NOWOŚĆ

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

3-7

surowica 0,5 ml

1
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MOCZ

POPRZEDNI DZIAŁ

IMMUNOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

PARAZYTOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

MOCZ

Badanie moczu podstawowe

mocz 5 ml

1

pH, białko, glukoza, erytrocyty, ketony, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, azotyny

Badanie osadu moczu

mocz 5 ml

1

mocz 5 ml

1

Chlorki w moczu

mocz 1 ml

1

Fosfor nieorganiczny w moczu

mocz 1 ml

1

Magnez w moczu

mocz 1 ml

1

pH moczu

mocz 1 ml

1

Potas w moczu

mocz 1 ml

1

Równowaga kwasowo - zasadowa

mocz 1 ml

1

Sód w moczu

mocz 1 ml

1

Wapń w moczu

mocz 1 ml

1

Erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, kryształy, wałeczki

Badanie moczu ogólne
Badanie podstawowe moczu + badanie osadu
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WETERYNARYJNE

DZIAŁ 09

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

PARAZYTOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

MOCZ
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NASTĘPNY DZIAŁ

PŁYNY USTROJOWE

Kał
Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

PARAZYTOLOGIA

Profil biegunkowy cieląt (IC)

NOWOŚĆ

kał (świeży)

1-2

kał (świeży) min. 30 g

3-7

E.coli K99, Coronavirus, Cryptosporidium parvum, Rotavirus

Profil biegunkowy przeżuwacze < 3 m-ce

POPULARNE

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram, profil biegunkowy cieląt (E.coli K99, Coronavirus, Cryptosporidium
parvum, Rotavirus)

Profil biegunkowy przeżuwacze > 3 m-ce

POPULARNE

kał min. 30 g, surowica 1 ml

3-7

kał (świeży) min. 30 g
i wymaz na podłożu
węlowym

3-7

kał 20 g

1-2

kał min. 30 g

1-2

kał 5 g

1-2

BVDV - przeciwciała (ELISA), flotacja + sedymentacja

Profil biegunkowy prosiąt

POPULARNE

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram, flotacja

Badanie ilościowe (metoda McMastera)

Flotacja + Sedymentacja

Preparat barwiony

NOWOŚĆ

POPULARNE

NOWOŚĆ

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

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

PARAZYTOLOGIA

Ektopasożyty

sierść, włosy, zeskrobiny

1

Prosimy o przesyłanie materiału w szczelnie zamkniętych torebkach (papierowych, foliowych) lub suchych
pojemnikach.

Pasożyty krwi
Badanie mikroskopowe.
Wykrywanie pasożytów krwi w rozmazie: Babesia / Theileria spp.
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krew EDTA 1 ml,
rozmaz krwi nieutrwalony

1-2

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

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 10

PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

PŁYNY USTROJOWE

POPRZEDNI DZIAŁ

PARAZYTOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

HISTOPATOLOGIA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

PŁYNY USTROJOWE

Badanie płynu z jamy ciała

NOWOŚĆ

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

NOWOŚĆ

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

Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo pęcherzykowego (BAL)
NOWOŚĆ

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)
NOWOŚĆ

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.

Punktat mazi stawowej

NOWOŚĆ

punktat 3 ml (EDTA)

1-4

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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HISTOPATOLOGIA

POPRZEDNI DZIAŁ

PŁYNY USTROJOWE
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NASTĘPNY DZIAŁ

METALE CIĘŻKIE

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

HISTOPATOLOGIA

Badanie cytologiczne (Vetlab)

NOWOŚĆ

preparaty na szkiełku
nieutrwalone (do 5 szt.)

3-7

preparaty  na szkiełku
nieutrwalone

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)

POLECANE

wycinek utrwalony
w 4 - 10% formalinie

7-14

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 (Wrocław)

NOWOŚĆ

wycinek utrwalony
w 4 - 10% formalinie

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).
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PROGRAM 2022
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Cennik badań laboratoryjnych

METALE CIĘŻKIE

POPRZEDNI DZIAŁ

HISTOPATOLOGIA
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NASTĘPNY DZIAŁ

WITAMINY

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

METALE CIĘŻKIE

Arsen

mocz 2 ml

5-7

krew EDTA 2 ml lub
mocz 5 ml

3-5

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

3-5

krew heparynowa 2 ml lub
mocz 5 ml

3-5

Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Kadm
Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Ołów
Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Rtęć
Uwaga: brak zakresów referencyjnych.
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WITAMINY

POPRZEDNI DZIAŁ

METALE CIĘŻKIE
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NASTĘPNY DZIAŁ

PREANALITYKA

Badanie

Materiał

Czas
realizacji

(dni robocze)

Cena
netto
(PLN)

Cena
brutto
(PLN)

WITAMINY

β-karoten

POLECANE

Witamina A (retinol)

POLECANE

surowica 1 ml (chronić przed
światłem)

2-3

surowica 1 ml (chronić przed
światłem)

5-7

krew EDTA 3 ml (chronić
przed światłem)

5-7

krew EDTA 3 ml (chronić
przed światłem)

5-7

osocze EDTA 3 ml
zamrożone (chronić przed
światłem)

5-7

surowica 1 ml

5-7

surowica 2 ml (chronić
przed światłem)

5-7

surowica 1 ml

2-3 TYG.

surowica 2 ml (chronić od
światła)

5-7

Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Witamina B1 (tiamina)
Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Witamina B2 (ryboflawina)
Uwaga: brak zakresów referencyjnych.

Witamina B6
Uwaga: brak zakresów referencyjnych.

Witamina D3 (25 - OH)
Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła.

Witamina E (tokoferol)

POLECANE

Uwaga: zakres referencyjny tylko dla bydła i trzody chlewnej.

Witamina H (biotyna)
Uwaga: brak zakresów referencyjnych.

Witamina A + E

POLECANE
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PREANALITYKA

POPRZEDNI DZIAŁ

WITAMINY
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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 zazwyczaj istnieje minimalna ilość materiału, która ze względów technicznych jest niezbędna do wykonania badania. Zwykle z 2,5 ml
krwi pobranej na skrzep lub antykoagulant można uzyskać około 1 ml surowicy lub osocza. Wymagane minimalne objętości pobranego materiału są podane przy
każdej pozycji cennika.

Pobieranie materiału
Aby uzyskać miarodajne wyniki badań, krew do oznaczeń hematologiczno – biochemicznych nie należy pobierać do 8h po karmieniu. 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 oznaczania poziomu 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. 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 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

Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia po uprzedniej dezynfekcji okolicy moczo - płciowej.

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

Mleko

Próbki mleka ćwiartkowego należy pobierać do sterylnych probówek o pojemności nie większej niż 10 ml, bezpośrednio przed dojem lub do 2h po doju, według
poniższego schematu:
1. Zdoić pierwsze strugi mleka.
2. Zanurzyć strzyki w 70% alkoholu.
3. Odczekać 30 sekund.
4. Dokładnie wytrzeć strzyki watą nasączoną 70% alkoholem. Watą zdezynfekować dokładnie kanał strzykowy.
5. Odczekać 30 sekund.
6. Po otwarciu sterylnej probówki trzymać ją wyłącznie pod kątem większym niż 45 stopni. Z każdej ćwiartki zdoić po 1 - 2 ml mleka do jednej probówki (najlepiej ze
środkowej strugi). Nie pobierać do pełna! Pobrane próbki mrozić. Do pojemnika na wysyłkę włożyć zamrożone próbki wraz z zamrożonymi wkładami chłodzącymi.

Materiał do badań mikrobiologicznych
Materiał do badania mikrobiologicznego należy pobrać we wczesnym etapie choroby, najlepiej przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 5 - 7 dni po zakończeniu
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.

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.
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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 nadaje 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 nadaje się do badania.

Kał

Badanie kału należy wykonać przed rozpoczęciem 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.

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).

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). Podczas mrozów, do roztworu formaliny należy dodać odrobinę 10% roztworu etanolu
aby ograniczyć artefakty mrożeniowe.
UWAGA: LABORATORIUM PRZYJMUJE JEDYNIE WYCINKI NARZĄDÓW O OBJĘTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 100 ML.

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.
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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 podłoży 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, γ-GT, 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, γ-GT, 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.

Mleko
Niesterylne pobranie próbek mleka wyklucza uzyskanie wiarygodnego wyniku.
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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

74

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. Koszt przesyłki to 25 zł (za paczkę do 0,5 kg). 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
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
Actinomyces spp.

Albuminy

ALT

α-amylaza

AP

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae)

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) ApxIV - przeciwciała (ELISA) 
APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) - mikrobiologia kierunkowa
+ serotypizacja 
APP (Actinobacillus pleuropneumoniae) (PCR)

Arsen

AST

Autoszczepionka iniekcyjna mastitis

Autoszczepionka wirusowa


30
45
45
45
45
35
23
35
23
65
45
32
29

B
Badanie cytologiczne (Berlin)

Badanie cytologiczne (Vetlab)

Badanie histologiczne (Berlin)

Badanie histologiczne (Wrocław) 
Badanie ilościowe (metoda McMastera)

Badanie kierunkowe mleka bańkowego

Badanie mikrobiologiczne kału + antybiogram

Badanie mikrobiologiczne pełne + antybiogram 
Badanie mikrobiologiczne układu rozrodczego (ronienia)

Badanie mleka ćwiartkowego

Badanie mleka ćwiartkowego + antybiogram

Badanie mleka metodą qPCR (4 patogeny zakaźne) 
Badanie mleka metodą qPCR (16 patogenów)

Badanie moczu ogólne

Badanie moczu podstawowe

Badanie osadu moczu

Badanie płynu z jamy ciała

Badanie płynu z jamy ciała - rozszerzone

Badanie popłuczyn z drzewa oskrzelowo - pęcherzykowego (BAL) 
Badanie przesiewowe pełne przeżuwacze

Badanie przesiewowe pełne świnie

Badanie przesiewowe przeżuwacze

Badanie przesiewowe świnie

Badanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogram

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

BDV (wirus choroby granicznej) - przeciwciała (ELISA)

BHV - 1 gB (IBR / IPV) - przeciwciała (ELISA)

BHV - 1 gE (IBR / IPV) mleko zbiornikowe – przeciwciała (ELISA)

BHV - 1 gE (IBR / IPV) - przeciwciała (ELISA)

BHV - 1 (IBR / IPV) (PCR)

Białko całkowite 
Bilirubina bezpośrednia

Bilirubina całkowita

Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida (ZZZN) (PCR)

Brachyspira hyodysenteriae (PCR) 
Brachyspira pilosicoli (PCR)

BRSV - antygen (ELISA)

BRSV (PCR)

BRSV - przeciwciała (ELISA)

Brucella abortus - przeciwciała (ELISA)
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63
63
63
63
57
32
29
29
29
32
32
32
32
55
55
55
61
61
61
37
37
37
37
29
30
61
30
21
17
17
17
17
45
45
45
30
23
23
23
18
18
18
17

Brucella spp. - przeciwciała (ELISA)
BVDV - antygen (ELISA)

BVDV mleko zbiornikowe (PCR) 
BVDV mleko zbiornikowe - przeciwciała ( ELISA)
BVDV (PCR)

BVDV (PCR) - pula (do 20 szt.)

BVDV - przeciwciała (ELISA)




21
18
19
18
18
18
18



C
CAEV (wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz) - przeciwciała (ELISA)
Campylobacter spp.

Chlamydia abortus (PCR)

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)

Chlorki

Chlorki w moczu 
Cholesterol

CK

Clostridioides difficile toksyna A + B (IC)

Clostridium perfringens ((toksyna alpha, beta, epsilon) (ELISA)

Coronavirus TGE / PED (PCR)

Coxiella burnetti (gorączka Q) - mleko zbiornikowe (PCR)

Coxiella burnetti (gorączka Q) - przeciwciała (ELISA) 
Coxiella burnetti (gorączka Q) - przeciwciała (ELISA) 
Cynk


21
30
24
24
19
21
21
49
55
45
45
31
31
24
19
19
21
49

E
Ektopasożyty 
Elektroforeza białek surowicy

Elektrolity / pierwiastki śladowe 
Erysipelothrix rhusiopathiae - przeciwciała (ELISA) 
Escherichia coli - oznaczanie czynników wirulencji (PCR)



58
53
37
24
31

F
Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)
Fasciola hepatica - przeciwciała (ELISA)
Fibrynogen

Flotacja + Sedymentacja

Fosfor nieorganiczny

Fosfor nieorganiczny w moczu 
Frymartynizm (PCR)





19
21
53
57
49
55
19

G
γ-GT

GLDH

Glukoza

Haemophilus parasuis - przeciwciała (ELISA)

Haptoglobina 
Herpesvirus suis typ 1 (Choroba Aujeszky'ego) - przeciwciała gB (ELISA)

46
45
46
24
53
24

J
Jod
Jonogram




49
37

Jonogram rozszerzony



37

K
Kadm

β-karoten

Kobalt

Kreatynina

Kwas moczowy 
Kwasy żółciowe 
Kwas β - hydroksymasłowy (BHB) 
Lawsonia intracellularis (PCR)

Lawsonia intracellularis - przeciwciała (ELISA)

LDH

Leptospira hardjo - przeciwciała (ELISA)

Leptospira spp. - przeciwciała (mikroaglutynacja) 

65
67
49
46
46
46
46
24
24
46
19
24

M
Maedi - Visna - przeciwciała (ELISA)

Magnez

Magnez w moczu

Mangan

Mannheimia haemolytica - przeciwciała (ELISA) 
Miedź

Mocznik

Monitoring metaboliczny w stadzie krów mlecznych
Morfologia

Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (PCR) 
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (PCR) 
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis - przeciwciała (ELISA)
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis - przeciwciała (ELISA)
Mycoplasma bovis - mleko zbiornikowe (PCR)

Mycoplasma bovis (PCR)

Mycoplasma bovis - przeciwciała (ELISA)

Mycoplasma haemosuis (eperytrozoonoza)

Mycoplasma hyopneumoniae (PCR)

Mycoplasma hyopneumoniae - przeciwciała (ELISA)
Mycoplasma hyorhinis (PCR)

Mycoplasma hyosynoviae (PCR) 








21
49
55
49
19
49
46
39
43
20
22
19
21
32
20
20
25
25
25
25
25

N
Neospora caninum - przeciwciała (ELISA)
Nocardia spp. 



20
31

O
Ołów

Ostertagia ostertagi - przeciwciała (ELISA)

Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku 
Oznaczenie poziomu liczby komórek somatycznych



65
20
33
33

P
Pasożyty krwi 
Pasteurella spp. 
PCV - 2 (Porcine Circovirus 2) IgM + IgG - przeciwciała (ELISA)
PCV - 2 (Porcine Circovirus 2) (PCR)

PCV - 3 (Porcine Circovirus 3) (PCR) 

Peroksydaza glutationowa

pH moczu

PI - 3 (wirus parainfluenzy typu 3) - antygen (ELISA)
PI - 3 (wirus parainfluenzy typu 3) - przeciwciała (ELISA)
Potas

Potas w moczu 
Poziom odporności posiarowej u cieląt

PPV (Porcine Parvovirus) (PCR) 
PPV (Porcine Parvovirus) - przeciwciała (ELISA)

Preparat barwiony

Profil biegunkowy cieląt (IC)

Profil biegunkowy dla tuczników (PCR)

Profil biegunkowy prosiąt

Profil biegunkowy przeżuwacze < 3 m-ce

Profil biegunkowy przeżuwacze > 3 m-ce

Profil metaboliczny duży

Profil metaboliczny

Profil oddechowy (PCR)

Profil oddechowy - przeciwciała (ELISA)

Profil ronienia - przeciwciała (ELISA)

Profil rozrodczy 
Profil rozrodczy zakaźny (PCR) 
Profil wątrobowy

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus)
- przeciwciała (ELISA)

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus)
- szczep Amerykański (PCR)

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus)
- szczep Europejski (PCR)

PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus)
- szczep Uniwersalny (PCR)

Punktat mazi stawowej




26
26
26
26
61

R
Rozmaz szczegółowy (ocena mikroskopowa)
Równowaga kwasowo - zasadowa
Rtęć





43
55
65

S
Salmonella spp. 
Salmonella spp. (PCR)

Salmonella spp. - przeciwciała (ELISA)

Selen

SIV - A (Swine Influenza Virus A) (PCR)

SIV - A (Swine Influenza Virus A) - przeciwciała (ELISA)
Sód

Sód w moczu 
Staphylococcus aureus

Substancje hamujące w mleku 



31
26
26
49
26
26
50
55
31
33

T
Trójglicerydy 
Trueperella pyogenes

58
31
25
25
25




46
55
20
20
49
55
53
26
25
57
57
23
57
57
57
39
39
17
17
17
39
23
39



46
31

W
Wapń



50
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Wapń w moczu 
Wirus Schmallenberga (PCR)

Wirus Schmallenberga (PCR)

Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)
Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)
Witamina A + E 
Witamina A (retinol)

Witamina B1 (tiamina)

Witamina B2 (ryboflawina)

Witamina B6

Witamina D3 (25 - OH)

Witamina E (tokoferol)

Witamina H (biotyna)

Wolne Kwasy Tłuszczowe (WKT) 




55
20
22
20
22
67
67
67
67
67
67
67
67
46

Y
Yersinia spp.



31

Z
Zaleganie krów - profil podstawowy
Zaleganie krów - profil rozszerzony
Żelazo
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Notatki
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TRÓJMIASTO
Suwałki

Słupsk
Koszalin

NOWE LABORATORIUM

Szczecin

Gorzów
Wlkp.
Zielona
Góra

Olsztyn
Białystok

Bydgoszcz
Toruń

WARSZAWA

Poznań

Łódź

WROCŁAW
Opole

KATOWICE

Chcesz rozpocząć
współpracę z nami?
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
NOWE LABORATORIUM

ul. Energetyczna 1, 80-180 Kowale
tel.: 58 585 75 07
e-mail: trojmiasto@vetlab.pl

