Laboratoř Freston s.r.o., laboratoř veterinární diagnostiky
Poděbradská 186/56, Praha 9, tel. do laboratoře: 246 083 205
Svoz telefon: 773 886 133
objednávky svozu: po-pá 9:30 – 16:00
včetně DPH

Minimální cena objednávky s dopravou 200,- Kč

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ KRVE, MOČI
Zvíře, pohlaví:
Příjmení, jméno majitele:
Výsledek:

e - mailem

Tel.:


 STATIM

telefonicky 

 CHCI ULOŽIT VZOREK

datum a čas odběru:
BIOLOGICKÝ MATERIÁL
Datum a čas odběru

KREV 

BIOCHEMIE
 MOČOVINA
 KREATININ
 SODÍK v séru
 DRASLÍK v séru
 CHLORIDY v séru
 HOŘČÍK v séru
 ŽELEZO v séru
 VÁPNÍK v séru
 FOSFOR v séru

MOČ 

TRUS 

BIOCHEMIE
 FRUKTOSAMIN

HORMONY – materiál:
sérum

 CELKOVÁ BÍLKOVINA
 ALBUMIN

 TSH pes

MOČ
 ionty Na, K, Cl
 vápník v moči
 MOČOVINA v moči

 TSH kočka

 MOČOVÝ SEDIMENT

HEMATOLOGIE

 celk.T4 (tyroxin) pes

 poměr bílkovina/kreatinin

 HEMATOLOGIE

 celk.T4 kočka

s diferenciálem 3 pop.
 HEMATOLOGIE
s diferenciálem 5 pop.

 kortizol v moči***

 volný T4 pes, kočka

 BILIRUBIN CELKOVÝ
 KO mikroskopicky, nátěr1
 BILIRUBIN kONJUGOVANÝ
 ALT
 RETIKULOCYTY1
 AST
 GMT (glutamyltransferáza)
 GLUKÓZA
 ALP
 LD (laktátdehydrogenáza)
 CK (kreatinkináza)
 AMS (pankreat. amyláza)
 TLI (trypsin-like
immunoreactivity) pes
 LPS (pankreat. lipáza)
 CHOLESTEROL
 TAG (triacylglyceroly)
 ŽLUČOVÉ KYS.
 CRP pes
 Revmatoidní faktor

ostatní - specifikujte:

 krevní skupiny kočka-strip

 PROGESTERON pes

 estradiol **

 FeLV kvantitativně *
 FIV kvantitativně *
 FIP kvant. protilátky *

 inzulin **

 Borrelia burgdorferi IgG
kvantitativně PES
 FeLV strip
 FIV strip
 Toxoplasma strip
 panleukopenie trus – Fe
 parvovirus trus – Ca
 další – specifikujte:

PODMÍNKY ODBĚRU
B12, k. listová :skladování za chladu a nepřístupu světla,
výsledky 3-5 dnů
1 – odběr do EDTA zkumavky, čerstvá krev (co nejčerstvější,
rozhodně z téhož dne – při svozu případně ohlásit retikulocyty
*Kočičí inf. choroby n. borelie– výsledky druhý den po odběru,
odběr na sérum
** odběr na sérum, výsledek za 2-3 dny
*** dopolední moč, výsledky tentýž den n. do 24 hodin

 ELFO bílkovin **

MIKROBIOLOGIE

INFEKČNÍ CHOROBY

 FIP antigen trus

DALŠÍ

 testosteron celkový**

 kortizol v séru
počet vzorků 2 3
kortizol v moči ***

LÉKY, VITAMÍNY
 Barbituráty
 B12 **
 Kyselina listová**
 Digoxin**

 kultivace pouze aerobní
 aerobní + anaerobní
 citlivost

 KOPROLOGIE panel
(flotace + Giardie (Ca,Fe))
 PANEL ŠTITNÁ ŽLÁZA
(T4 + TSH)
 PANEL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
(T4 + volná T4)
 PANEL SLINIVKA
 Panel kočičí choroby
(FeLV+FIV+FIP)
 Panel ANEMIE

další panely viz. žádanka
PANELY

DATUM, RAZÍTKO, PODPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

