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JAK NÁM
ZASLAT VZORKY

KROK PRVNÍ
Odeberte materiál do odpovídajících zkumavek 

KROK DRUHÝ
Vyplňte žádanku, vyberte vyšetření, označte 

odesílaný materiál, zadejte ČÍSLO ZÁKAZNÍKA, 
otiskněte razítkem lékaře a kliniky a podepište se

KROK TŘETÍ
Vzorky i žádanku od každého pacienta umistěte

do samostatného plastového sáčku Veteo a uzavřete

KROK ČTVRTÝ
Objednejte svoz vzorků

prostřednictvím Klientského portálu
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KOPIE RODOKMENU

Jiné informace, upozornění:

Zeptejte se v laboratoři na možnost
provedení neuvedených testů.

přiložena k žádance odeslána e-mailem

KŮŇ 
Balíček genetických onemocnění: arabský plnokrevník
Balíček genetických onemocnění: teplokrevníci
Balíček genetických onemocnění: Paint Horse
Balíček genetických onemocnění: Quarter Horse/Appaloosa
Balíček pěti genetických onemocnění koní

Cerebelární abiotrofie (CA)
Deficit glykogen větvícího enzymu (GBED)
Hereditární equinní regionální dermální astenie (HERDA)
Hyperkalemická periodická paralýza (HYPP)
Imunitně podmíněná myozitida a myopatie MYH1 (MYHM)
Junkční epidermolysis bullosa typu Herlitz (H-JEB)
Maligní hypertermie koní (EHM)
Overo Lethal White Syndrome (LWS, OLWS, OLWFS, LWO)
Polysacharidy střádající myopatie (PSSM)
Syndrom fragilních hříbat teplokrevníků (WFFS)
Syndrom levandulového hříběte (LFS)
Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)

KOČKA
Alfa–mannosidóza (AMD)
Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS)
Cystinurie
Deficit pyruvátkinázy (PKDef)
Frontonazální dysplazie barmských koček (BHD)
Gangliosidóza, typ 1 (GM1)
Gangliosidóza, typ 2 (GM2)
Glykogenóza typ IV (GSD IV)
Hypertrofická kardiomyopatie, A31P
Hypertrofická kardiomyopatie, R820W
Hypokalémie
Hypotrichóza a zkrácená délka života
Kongenitální myastenický syndrom (CMS)
Mukopolysacharidóza typu VI (MPS6)
Mukopolysacharidóza typu VII (MPS7)
Osteochondrodysplazie (OCD)
Polycystická choroba ledvin (PKD)
Primární kongenitální glaukom
Progresivní retinální atrofie (pd–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rdAc–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rdy–PRA)
Progresivní retinální atrofie bengálských kocek (b–PRA)
Spinální muskulární atrofie (SMA)
Vrozená myotonie

PES
Alportův syndrom (FN)
Anomálie oka kolií (CEA)
Centronukleární myopatie (CNM)
Craniomandibulární osteopatie (CMO)
Cyklická neutropenie psů (GCS)
Cystinurie
Defekt genu MDR–1
Defekt myostatinu („Bully Whippets”)
Deficit adheze leukocytů (CLAD)
Deficit faktoru VII
Deficit fosfofruktokinázy (PFKD)
Deficit pyruvátkinázy (PKDef)
Degenerativní myelopatie (exon 1 + 2)
Degenerativní myelopatie (exon 2)
Dysplazie okuloskeletální/dysplazie retinální (OSD/RD)

GENETICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Encefalitida mopsů (PDE)
Fukosidóza
Gangliosidóza typ GM1
Glykogenóza typ III (GSD IIIa)
Hemofilie typu A (faktor VIII)
Hemofilie typu B (faktor IX)
Hereditární katarakta (HSF4)
Hereditární nazální parakeratóza (HNPK)
Horečka šarpejů (SPAID)
Hyperekplexie (startle disease)
Hyperurikosurie a hyperurikémie (HUU, SLC)
Hypofyzární nanismus
Chondrodystrofie (CDDY) s degenerací meziobratlových plotének 
(IVDD) a chondrodysplazie (CDPA)
Ichtyóza
Junkční epidermolysis bullosa (JEB)
Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie (JLPP)
Kongenitální myastenický syndrom (CMS)
Krabbeho choroba (globoidní leukodystrofie)
Krátkoocasost (brachyurie)
L–2–hydroxyglutarová acidurie
Leukoencefalomyelopatie (LEMP)
Maligní hypertermie (MH)
Muskulární dystrofie (MD)
Mukopolysacharidóza typ VII
Musladin–Leuke syndrom (MLS)
Narkolepsie
Nefropatie se ztrátou proteinů (PLN)
Neonatalní encefalopatie (NEwS)
Neuroaxonální dystrofie (NAD)
Neuronální ceroidlipofuscinóza (NCL)
Paralýza hrtanu (LP)
Polycystická choroba ledvin (PKD)
Polyneuropatie aljašských malamutů (AMPN)
Polyneuropatie leonbergerů typ 1 (LPN1)
Polyneuropatie leonbergerů typ 2 (LPN2)
Primární luxace čočky (PLL)
Progresivní retinální atrofie (PRA)
Progresivní retinální atrofie (crd1–PRA)
Progresivní retinální atrofie (crd–PRA)
Progresivní retinální atrofie (cord1–PRA/crd4–PRA)
Progresivní retinální atrofie (prcd–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rcd1–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rcd1a–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rcd2–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rcd3–PRA)
Progresivní retinální atrofie (rcd4–PRA)
Progresivní retinální atrofie vázaná na chromozom X (XL–PRA)
Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů typ 1 (GR–PRA1)
Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů typ 2 (GR–PRA2)
Psí multifokální retinopatie, typ 1 (CMR1)
Psí multifokální retinopatie, typ 2 (CMR2)
Skeletální dysplazie 2 (dwarfismus, SD2)
Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti (DE/CC)
Syndrom uvězněných neutrofilů (TNS)
Šeroslepost (CSNB)
Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)
Toxikóza mědí (CT)
Von Willebrandova choroba, typ 1
Von Willebrandova choroba, typ 2
Von Willebrandova choroba, typ 3
Vrozená hypotyreóza (CHG)

Vrozená lomivost kostí
Vrozená myotonie
Záchvatovité padání (EF)
Zátěží vyvolaný kolaps (EIC)
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Druh: 
kůň

Pohlaví:

Jméno a příjmení majitele (tiskacím písmem)

VÝSLEDEK ZASLAT

Jméno zvířete (tiskacím písmem)

Plemeno:

Věk: Datum
nar. 

Čip

R

Pas

M D

kočka pes

samec 

E-mail:

Dopis (adresa):

samice 

--

po kastraci

jiný

Stěr z:

TYP VZORKU

Datum odběru materiálu

- -

Krev EDTA Pera

CERTIFIKÁT VYŠETŘENÍ

pro všechna vyšetření pro vybraná vyšetření (vypište níže)

Razítko kliniky, datum

Razítko a podpis lékaře

Vyplní laboratoř

Číslo zákazníka

PROSÍM
E VYBRAN

Á POLÍČKA OZN
AČIT ZABARVEN

ÍM

01
.0
8.
20
21

VE
RT

E

KŮŇ
Gen šedivění (graying)
Zbarvení Cream (gen MATP)
Zbarvení černé/hnědé – mutace v genu agouti (lokus A)
Zbarvení dominantní bílá (GQ Santana Dominant White W10)
Zbarvení Champagne
Zbarvení Chestnut (red factor)
Zbarvení Perlino
Zbarvení Sabino
Zbarvení Silver
Zbarvení Splashed White
Zbarvení Tobiano
Test zygozity genu D (dun)
Test zygozity genu Rn (roan)

PES
Délka srsti
Kudrnatá srst (curly)
Lokus A (Agouti, černá/aguti – divoké zbarvení)
Lokus B (hnědé zbarvení)
Lokus C (albinismus očí a kůže, caL a OCA2)
Lokus C (albinismus očí a kůže, OCA4)
Lokus D (naředění barvy, dilution)
Lokus E (žluté, citrónově žluté, červené, krémové, meruňkové
zbarvení)
Lokus EH (sobolí zbarvení)
Lokus EM (černá maska)
Lokus H (harlekýn)
Lokus K (dominantní černá, alela KB)
Lokus M (merle)
Lokus S (bílá skvrnitost)
Nestandardní osrstění (IC, Improper Coat)
Znaky obočí a vousů (furnishing)

KOČKA
Albino zbarvení
Barmské ředění (russet)
Colourpoint zbarvení (siam/mink/burma)
Délka srsti
Dominantní bílá/bílá žíhaná
Hnědé zbarvení (skořicové, čokoládové)
Charcoal zbarvení
Jantarové zbarvení (amber)
Lokus A (Agouti, černá/aguti – divoké zbarvení)
Lokus D (naředění barvy, dilution)
Sněžné zbarvení

SRST

ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
ŽÁDANKA - ZKRÁCENÁ

Druh Plemeno

Pohlaví Věk Materiál/místo odběru

Krevní obraz
Krevní obraz rozšířený
Babesia spp.
Krevní parazité
Retikulocyty 
Základní vyšetření
Screening
Velký screening
Geriatrie - základní profil
Geriatrie - rozšířený profil
Iontogram
Iontogram rozšířený
Profil biochemický
Profil ledviny
Profil slinivka břišní
Profil játra 
Moč - obecné vyšetření
Moč - bílkovina/kreatinin
Moč - bakteriologie + antigiogram 
Ektoparazité
Flotace
Giardia spp. (ELISA)
Parazitologický profil (ELISA) + sedimentace 
Aerobní bakterie + antibiogram
Mikrobiologické vyšetření trusu + antibiogram
Anaerobní bakterie + antibiogram
Kvasinky
Dermatofyty Kultivace            PCR

Albumin
ALP
ALT
AST
α-amyláza
Celková bílkovina
Celkový bilirubin
CK
CRP (pes)
Fruktosamin
GLDH
GGT
Glukóza
Cholesterol
Kreatinin
Lipáza (DGGR)
SDMA
Urea
Žlučové kyseliny
Draslík
Fosfor
Hořčík
Chloridy
Sodík
Vápník
Železo

Korzitol
Kortizol/kreatinin (poměr)
Dexam. supr. test, nízká dávka (3x kort.)
ACTH stimulační test (2x kortizol)
Terapeutický profil (metimazol) - základní
Terapeutický profil (trilostan - kortizol) - základní
Progesteron
T4

fT4

TSH
TLI
Kys. listová
Vit. B12

Další:

CELÁ NABÍDKA VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ NA STRÁNCE: VETEO.CZ/SLUZBY

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

E-mailová adresa

Razítko a podpis lékaře

Číslo zákazníka

Razítko kliniky, datum

Vyberte hematologické
vyšetření k profilu

Jméno a příjmení majitele (tiskacím písmem)

Jméno zvířete (tiskacím písmem)

Datum odběru vzorku

- -

PROSÍM
E VYBRAN

Á POLÍČKA OZN
AČIT ZABARVEN

ÍM

www.veteo.cz

Genetika Zájmová zvířata

Zájmová zvířata
zkrácená verze A5

Vzteklina

Vzory žádanek
Žádanky v elektronické formě najdete na adrese:
veteo.cz/zadanky
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Spotřební materiál

Laboratoř poskytuje zdarma spotřební materiál jako součást 
provedených testů.
Spotřební materiál je možno snadno a rychle objednat přes Klientský portál, případně e-mailem.
Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom všechny objednávky dokončili co nejdříve. Standardní doba doručení zásilky je 2–5 pracovních dní, proto 
prosím podejte svůj požadavek s předstihem.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Žádanky

Zájmová zvířata

Zkrácené A5 (bloček)

20 50 100

1 2 3

Koně
10 30 50

Přežvýkavci
10 30 50

Vzteklina
5 10 20

Množství (ks)

Nádoby na histopatologii

Nádoby na HP
25 ml

120 ml

5 10

5 10

Množství (ks)

Výtěrové tampóny

Výtěrové tampóny suché
5 10 20

Výtěrové tampóny s transportním médiem
5 10 20

Množsví (ks)

Transportní obaly
Množství (ks)

Zkumavky na sérum

Zkumavky s granulkami - 5 ml
(biochemie, sérologie, hormony, alergie - malá zvířata)

10 30 50

Zkumavky s granulkami - 1,3 ml
(biochemie, sérologie, hormony, alergie - velká zvířata)

10 30 50

Plastové pytlíky
10 50 100

Pouzdro na podložní sklíčka
5 10

Množství (ks)

Výtěrové tampóny suché tenké
pro kočky

5 10 20

Výtěrové tampóny s médiem
s aktivním uhlím

5 10 20

Cytologické kartáčky
5 10

Genetika
5 10 20

Prasata
10 30 50

Razítko kliniky

Adresa, údaje o klinice

Gatunek: bydło

Płeć:

Właściciel / Nazwa firmy

Adres RODZAJ PRÓBKI:

Inne informacje, uwagi: 

Data pobrania materiału

- -

Rasa: 

Wiek: 

Surowica/krew pełnaKrew EDTAKrew NaFMleko

Mocz

Kał

Płyn z:

Inne:

Wymaz z:Zeskrobiny, sierść, włosyWycinek z:

Pieczątka lecznicy, numer klienta

Pieczątka, podpis lekarza

Wypełnia laboratorium

PR�E�U�A��EPISMO PR�E�ODNIE

Numer NIP Fakturana właściciela

koza owca

samiec samica

inny

MIKROBIOLOGIAMIKROBIOLOGIA OGÓLNABakterie beztlenoweBadanie mikrobiologiczne pełne + antybiogramBadanie mikrobiologiczne kału + antybiogramBadanie w kierunku dermatofitówBadanie wymazu (bakterie tlenowe) + antybiogramBadanie wymazu (bakterie tlenowe + grzyby drożdżopodobne) + antybiogramGrzyby drożdżopodobneMIKROBIOLOGIA KIERUNKOWAActinomyces spp.Campylobacter spp.Clostridium difficile toksyna A + B (ELISA)Clostridium perfringens – enterotoksyna (ELISA)Escherichia coli – czynniki wirulencjiNokardia spp.Pasteurella spp.Salmonella spp.Streptococcus spp.Truperella pyogenesYersinia spp.

SEROLOGIA
BYDŁOBHV - 1 (IBR/IPV) - przeciwciała gB (ELISA)BHV - 1 (IBR/IPV) - przeciwciała gE (ELISA)BVDV - przeciwciała (ELISA)BVDV - antygen (ELISA), osobniki PIBrucella abortus  - pzeciwciała (ELISA)Chlamydia abortus - przeciwciała (ELISA)Coxiella burnetti (Gorączka Q) - przeciwciła (ELISA)Herpesvirus suis typ 1 (Choroba Aujeszky’ego) - przeciwciała (ELISA) Leptospira hardjo - przeciwciła (ELISA)Leptospira spp. - przeciwciła (ELISA)Mycoplasma bovis - przeciwciła (ELISA)Mycobacterium avium ssb. Paratuberculosis - przeciwciała (ELISA)Neospora caninum - przeciwciała (ELISA)PI-3 (wirus parainfluenzy 3) - przeciwciała (ELISA)PI-3 (wirus parainfluenzy 3 - antygen (IFT)Śródmaciczna infekcja u martwo urodzonych cieląt - przeciwciała (ELISA)Wirus Schmallenberga - przeciwciała (ELISA)OWCE / KOZYBDV (wirus choroby granicznej) -przeciwciała (ELISA)CAEV (wirus zapalenia stawu i mózgu kóz) - przeciwciała (ELISA)Coxiella burnetti (Gorączka Q) - przeciwciła (ELISA)Maedi-Visna  - przeciwciała (ELISA)Mycobacterium avium ssb. Paratuberculosis - przeciwciała (ELISA)

PROFILE
Monitoring metaboliczny w stadzie krów mlecznychBadanie przesiewowe przeżuwaczeBadanie przesiewowe pełne przeżuwaczeElektrolity / pierwiastki śladoweJonogramJonogram poszerzonyProfil wątrobowyProfil metabolicznyProfil metaboliczny dużyProfil biegunkowy < 3 m-ce  (E. coli, Coronavirus, Rotavirus, C. parvum, Salmonella spp.+ inne patogeny jelitowe) - przeciwciała (ELISA)Profil biegunkowy > 3 m-ce (flotacja + sedymentacja, BVD - MD) - przeciwciała (ELISA)Profil oddechowy 1 (BHV-1, BRSV, BVDV, M. bovis, PI-3) - przeciwciała (ELISA) Profil oddechowy 2 (M. bovis, M. hemolitica., P. multocida., H. somni., Coronavirus, PI-3, BRSV) Profil rozrodczyZaleganie krówŚródmaciczna infekcja u martwo urodzonych cieląt 

HEMATOLOGIAHematokrytMorfologia (oznaczenie maszynowe)Rozmaz (leukogram manualny)

PARAZYTOLOGIAEktopasożytyFlotacjaFlotacja + sedymentacjaIzolacja larw (test Baermana)Pasożyty krwiSedymentacja

BADANIE MOCZUBadanie ogólne

ELEKTROLITYI PIERWIASTKIChlorkiCynkFosfor nieorganicznyJodKobaltMagnezManganMiedźPotasRównowaga kwasowo-zasadowaSelenSódWapńŻelazo

ELEKTROLITYI PIERWIASTKI W MOCZUChlorkiFosfor nieograniczonyMagnezPotasSódWapń

MIKROBIOLOGIA MLEKA

Albuminyα-AmylazaALT (GPT)AP – fosfataza alkalicznaAST (GOT)Białko całkowiteBilirubina bezpośredniaBilirubina całkowitaCholesterolCK – kinaza kreatynowaGLDHGlukozaHaptoglobinaγ-GTKreatyninaKwas β-hydroksymasłowy (BHB)Kwas moczowyKwasy żółcioweLDHMocznikTrójglicerydyWolne kwasy tłuszczowe (WKT, NEFA)

BIOCHEMIA

ArsenKadmOłówRtęć

METALE CIĘŻKIE

β-karotenWitamina AWitamina B1 (tiamina)Witamina D3 (25-OH)Witamina EWitamina H (biotyna)

WITAMINY

AUTOSZCZEPIONKIAutoszczepionka bakteryjna Autoszczepionka wirusowa 

www.vetlab.pl

04.07.
2019

POLSKIE LABORATORIA WETERYNARYJNE

DIAGNOSTYKAMOLEKULARNA (PCR)BYDŁOBVDV osobniki PI, pulowanie po 20 szt. BVDV wykrywanie osobników trwale zakażonych (PI), stado minimum 40 szt.Mycoplasma bovis Mycobacterium avium ssb. paratuberculosisTritrichomonas foetus Wirus Schmallenberga  OWCE / KOZYChlamydia abortus Mycobacterium avium ssb. p aratuberculosis Wirus Schmallenberga  

WYNIKI PRZEKAZAĆ:Email:

Telefon:

Liczba próbek / oznakowanie; przy większej liczbie - verte

RODZAJ DOSTARCZONEGO MLEKAĆwiartkoweBańkowe (4 ćwiartki jedna probówka)

BADANIEBadanie bakteriologiczne Badanie bakteriologiczne + antybiogramBadanie przesiewoweStr. agalactiae,S. aureus,Prototheca spp.Oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojówOznaczenie liczby komórek somatycznychMocznikTłuszczBiałkoSubstancje hamujące

WROCŁAWul. Wodzisławska 6, 52-017 Wrocławtel.: 71 722 35 25, 513 179 147e-mail: wroclaw@vetlab.pl

WARSZAWAAl. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawatel.: 533 335 958e-mail: warszawa@vetlab.pl

KATOWICEul. Żeliwna 36, 40-599 Katowicetel.: 32 413 06 07e-mail: katowice@vetlab.pl

NASZE ODDZIAŁY

Zkumavky s antikoagulantem

Zkumavky s EDTA - 1,3 ml
(hematologie - malá zvířata)

10 30 50

Zkumavky s EDTA - 1 ml
(hematologie - malá zvířata)

10 30 50

Zkumavky s lithium-heparinem
(hematologie, částečně biochemie - ptáci, plazi)

2 5 10

Zkumavky s NaF
(glukóza, laktát)

2 5 10

Zkumavky s citrátem sodným 1:9
(hemostazeologie)

2 5 10

Množsví (ks)

Zkumavky s EDTA - 2 ml
(hematologie - malá i velká zvířata)

10 30 50

1 ml

2 ml

EDTA KE/1,3

Zkumavky s granulkami - 1,3 ml
(biochemie, sérologie, hormony, alergie - malá zvířata)

5 10 20

Serum Z/1,3

Nádoby na trus, moč a mléko

Nádoby na moč
5 10 20

Nádoby na trus
5 10 20

Zkumavky na moč s kyselinou boritou
2 5 10

Zkumavky na mléko
10 20 30

Množství (ks)

www.veteo.cz

PROSÍME VYBRANÁ POLÍČKA OZNAČIT ZABARVENÍM
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Profily

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Základní vyšetření 1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, glukóza, kreatinin, urea
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Základní vyšetření + krevní obraz 1

Screening 1

ALT, albumin, ALP, AST, fosfor anorganický, bílkovina celková, bilirubin celkový, cholesterol, chloridy, kreatinin, glukóza, GLDH, urea, draslík, sodík, 
vápník
+ globuliny + poměr albumin/globuliny
+ krevní obraz

Velký screening 1

Albumin, ALT, α-amyláza , ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin celkový, cholesterol, CK, GLDH, glukóza, γ-GT, kreatinin, LDH, urea, triacylglyceroly, 
chloridy, fosfor anorganický, hořčík, draslík, sodík, vápník, fruktosamin, lipáza (DGGR)
+ globuliny + poměr albumin/globuliny
+ krevní obraz

Geriatrie – základní profil 1

Velký screening 
+ T4 celkový

Profil slinivka břišní a střeva (pes) 1–2

Kyselina listová, TLI, vitamín B12

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Moč

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Vyšetření bakteriologické moči + antibiogram 2–7

Kultivace (kvantitativní vyšetření).
Je doporučeno odebrat moč cystocentézou.
Do 3 dnů od obdržení výsledku testu je možné objednat injekční autovakcínu.

Vyšetření moči obecné 1

Vyšetření moči základní + vyšetření močového sedimentu

Vyšetření moči kompletní 1

Vyšetření moči obecné + poměr bílkovina/kreatinin

Hormony

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Profil štítná žláza (T4, fT4) 1

T4 celkový + T4 volný

Profil štítná žláza velký 1

T4 celkový + T4 volný + cTSH + cholesterol + koeficient K

Kortizol/kreatinin (poměr) 1

Negativní výsledek testu může do značné míry vyloučit hyperadrenokorticismus. Při zvýšení poměru je doporučeno dodatečné provedení dexametazo-
nového supresního testu (s nízkou dávkou).

Progesteron 1
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Mikrobiologie

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Vyšetření stěru (aerobní bakterie) + antibiogram 3–7

Každý stěr je inokulován zvlášť (vzorky se neslučují).
Do 3 dnů od obdržení výsledku vyšetření je možné objednat injekční autovakcínu.

Vyšetření stěru (aerobní bakterie, kvasinky) + antibiogram 3–7

Kvasinky jsou kromě kultivačního vyšetření identifikovány také mikroskopicky.
Každý stěr je inokulován zvlášť (vzorky se neslučují).
Do 3 dnů od obdržení výsledku vyšetření je možné objednat injekční autovakcínu.

Průkaz dermatofytů 21

V případě mykózy, která se projevuje na neosrstěném povrchu kůže, se vyšetřuje:
• kožní seškrab z okrajů léze,
• odstřižený dráp nebo drápové lůžko.
V případě mykózy osrstěné kůže se vyšetřuje:
• kožní seškrab z okolí změněných chlupů,
• chlupy s cibulkami.
Předběžný výsledek je dostupný po 10 dnech.
Celková doba kultivace, po které je vydán konečný výsledek, je 21 dní.
V případě pozitivního výsledku se doba trvání vyšetření zkracuje.

Průkaz dermatofytů (PCR) 3–7

Realtime PCR pro odhalení DNA dermatofytů.
Vyšetření dovoluje odhalit a diferencovat všechny důležité druhy jako Microsporum spp., Trichophyton spp. (mimo jiné zahrnuje Trichophyton menta-
grophytes, erinacei, benhamiae, rubrum, verrucosum, tonsurans, equinum), Nannizia gypsea.
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Histopatologie

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Histologické vyšetření (Berlín) 7–14

Vyšetření prováděné Institutem veterinární patologie v Berlíně. Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádan-
ce preferovaný jazyk.

Trus

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Flotace 1–2

Parazitologický profil (ELISA) 1–2

Flotace + Giardia spp. - antigen (ELISA)

Parazitologický profil (ELISA) + sedimentace 1–2
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Biochemie a imunologie

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

CRP (C-reaktivní protein) (pes) 1

Elektroforéza sérových bílkovin 1–3

Lipáza (DGGR) 1

Pankreatická lipáza – kvantitativně (kočka) 3–7

SDMA 1
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Jiné

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

POPULÁRNÍ

Screening - alergeny enviromentální + potravinové (kočka, pes) 7–14

Screening – enviromentální alergeny (kočka, pes), screening – alergeny potravinové: IgE + IgG (kočka, pes)

Podrobné vyšetření - alergeny potravinové 7–14

FeLV + FIV (ELISA) 1–3

Toxoplasma gondii – IgM + IgG – protilátky (IFT) 3–7

Vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině 3–5 
TÝDNŮ

Certifikované vyšetření prováděné na univerzitě v Giessen, Německo. Podrobné informace týkající se požadavků jednotlivých zemí při přepravě 
zvířat naleznete na adrese: 
https://bit.ly/2r22PrI
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Obecné

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Základní vyšetření   POPULÁRNÍ  1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, glukóza, kreatinin, urea
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Základní vyšetření + krevní obraz   POPULÁRNÍ  1

Základní vyšetření + fruktosamin 1

Základní vyšetření + fruktosamin + krevní obraz 1

Screening   POPULÁRNÍ  1

ALT, albumin, ALP, AST, fosfor anorganický, bílkovina celková, bilirubin celkový, cholesterol, chloridy, kreatinin, glukóza, GLDH, urea, draslík, sodík, 
vápník
+ globuliny + poměr albumin/globuliny
+ krevní obraz

Screening bez krevního obrazu 1

Velký screening   POPULÁRNÍ  1

Albumin, ALT, α-amyláza , ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin celkový, cholesterol, CK, GLDH, glukóza, γ-GT, kreatinin, LDH, urea, triacylglyceroly, 
chloridy, fosfor anorganický, hořčík, draslík, sodík, vápník, fruktosamin, lipáza (DGGR)
+ globuliny + poměr albumin/globuliny
+ krevní obraz

Velký screening bez krevního obrazu 1

Geriatrie – základní profil   POPULÁRNÍ  1

Velký screening 
+ T4 celkový

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Geriatrie – rozšířený profil 1

Geriatrie - základní profil
+ vyšetření moči základní
+ vyšetření močového sedimentu
+ poměr bílkovina/kreatinin v moči

Iontogram 1

Chloridy, draslík, sodík

Iontogram rozšířený 1

Chloridy, fosfor anorganický, hořčík, draslík, sodík, vápník

Profil biochemický 1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin konjugovaný, bilirubin celkový, cholesterol, CK, GLDH, glukóza, γ-GT, kreatinin, LDH, urea, triacylgly-
ceroly, chloridy, fosfor anorganický, hořčík, draslík, sodík, vápník
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Speciální

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Profil BARF 1–7

Zinek, fosfor anorganický, jod, měď, vápník, T4 celkový, vitamín A (retinol), vitamín D3 (25-OH)

Upozornění: bez referenčního rozmezí jodu pro kočky.

Profil epilepsie (kočka) 1

Albumin, ALT, bilirubin celkový, glukóza, žlučové kyseliny, urea, fruktosamin
+ T4 celkový

Profil epilepsie (pes) 1

Albumin, ALT, bilirubin celkový, glukóza, γ-GT, žlučové kyseliny, urea
+ T4 celkový
+ cTSH

Profil FIP 1–3

AST, bílkovina celková, bilirubin celkový
+ krevní obraz
+ FCoV (felinní coronavirus) – protilátky (IFT)
+ elektroforéza sérových bílkovin

Profil hemostazeologický   NOVINKA  1

Aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), protrombinový čas (PT), trombinový čas (TT), fibrinogen

Profil játra 1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin konjugovaný, bilirubin celkový, GLDH, γ-GT, urea
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Profil játra – rozšířený   NOVINKA  1–3

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin konjugovaný, bilirubin celkový, GLDH, γ-GT, urea
+ protrombinový čas (PT)
+ aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)
+ elektroforéza sérových bílkovin

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Profil ledviny 1

Albumin, bílkovina celková, glukóza, kreatinin, urea, fosfor anorganický, draslík, sodík, vápník
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Profil polyurie/polydipsie 1

ALT, ALP, cholesterol, glukóza, kreatinin, urea, fosfor anorganický, vápník, fruktosamin
+ krevní obraz
+ T4 celkový

Profil slinivka břišní 1

ALT, α-amyláza , AST, cholesterol, glukóza, draslík, sodík, vápník, lipáza (DGGR)
+ krevní obraz

Profil slinivka břišní a střeva (kočka) 1–7

Kyselina listová, TLI, vitamín B12

Profil slinivka břišní a střeva (pes)   POPULÁRNÍ  1–2

Kyselina listová, TLI, vitamín B12

Profil srdce   NOVINKA  1–3

CK, chloridy, draslík, sodík, troponin I

Včasná diagnostika selhání ledvin 1

Kreatinin, urea, vyšetření moči obecné, poměr bílkovina/kreatinin v moči
+ SDMA

Velký screening kočka + FCoV, FIV, FeLV + elektroforéza bílkovin 1–3

Albumin, ALT, α-amyláza, ALP, AST, bílkovina celková, bilirubin celkový, cholesterol, CK, GLDH, glukóza, γ-GT, kreatinin, LDH, lipáza (DGGR), urea, 
triacylglyceroly, chloridy, anorganický fosfor, hořčík, draslík, sodík, vápník, fruktosamin.
+ krevní obraz
+ FCoV + FeLV + FIV
+ elektroforéza sérových bílkovin

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Předoperační

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Předoperační profil kontrolní 1

ALT, ALP, bilirubin celkový, kreatinin, urea
+ krevní obraz
+ protrombinový čas (PT)
+ aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

Předoperační profil základní 1

ALT, AST, bilirubin celkový, kreatinin, urea, glukóza
+ krevní obraz

Předoperační profil rozšířený 1

ALT, AST, bilirubin celkový, kreatinin, urea, glukóza, lipáza (DGGR), chloridy, draslík, sodík
+ krevní obraz

Předoperační profil kompletní 1

ALT, AST, bilirubin celkový, kreatinin, urea, glukóza, chloridy, draslík, sodík, lipáza (DGGR)
+ krevní obraz
+ T4 celkový
+ protrombinový čas (PT)
+ aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)

Vyměňte krevní obraz v profilu za rozšířený krevní obraz
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Drobní savci, ptáci, plazi

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PROFILY

Papoušek – screening 1

Albumin, AST, bílkovina celková, bilirubin celkový, kyselina močová, LDH, vápník

Papoušek – velký screening 1

α-amyláza , ALT, ALP, AST, bílkovina celková, cholesterol, CK, GLDH, γ-GT, kyselina močová, žlučové kyseliny, LDH, triacylglyceroly, fosfor anorganický, 
draslík, sodík, vápník, železo

Plazi – základní profil 1

ALT, ALP, AST, bílkovina celková, CK, GLDH, kyselina močová, LDH, urea, fosfor anorganický, draslík, sodík, vápník

Plazi – rozšířený profil 1

ALT, ALP, AST, bílkovina celková, cholesterol, CK, GLDH, glukóza, kyselina močová, žlučové kyseliny, LDH, urea, triacylglyceroly, fosfor anorganický, 
draslík, sodík, vápník

Profil fretka 1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, kreatinin, urea

Profil morče/králík/činčila 1

Albumin, ALT, ALP, AST, bílkovina celková, CK, GLDH, glukóza, γ-GT, kreatinin, urea, fosfor anorganický, vápník
+ krevní obraz

Profil potkan 1

ALT, α-amyláza , AST, bílkovina celková, CK, GLDH, glukóza, kreatinin, urea, chloridy, draslík, sodík
+ krevní obraz



V LABORATOŘI VETEO
KREVNÍ OBRAZ

KREVNÍ OBRAZ ROZŠÍŘENÝ

Stanovení krevního 
obrazu provádíme
na specializovaném 
veterinárním analyzátoru.

Vyměňte v profilu krevní obraz za rozšířený krevní obraz

Špičková kvalita výsledků krevního obrazu
s prokázanou klinickou hodnotou
19 předdefinovaných programů
pro různé druhy zvířat
Zkrácený čas vydávání výsledků díky
automatickému podavači zkumavek
Díky metodě fluorescenční průtokové cytometrie získáváme věrohodné výsledky 
stanovení trombocytů (menší množství falešně snížených výsledků)

Krevní obraz rozšířený o další parametry měřené přes analyzátor Sysmex XN-V:

Nápomocné v hodnocení regenerace erytrocytární řady a krevních destiček.

+ retikulocyty
(procento a počet)

+ erytroblasty 
(procento a počet)

+ počet trombocytů
optickou metodou

+ MPV
vybrané druhy

www.veteo.cz
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HEMATOLOGIE
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HEMATOLOGIE

Hematokrit 1

Krevní obraz 1

Počet leukocytů, leukogram, počet erytrocytů, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, počet trombocytů

Krevní obraz rozšířený 1

Počet leukocytů, leukogram, počet erytrocytů, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, počet trombocytů (optickou metodou), procento a počet 
retikulocytů, procento a počet erytroblastů, MPV*
*- MPV jen pro vybrané druhy

Krevní obraz plazi/ptáci (vyšetření manuálně-přístrojové) 1–2

Počet leukocytů, počet erytrocytů, hemoglobin, hematokrit
Poznámka: vyšetření nemůže být provedeno z krve EDTA.

Krevní skupiny sérologicky (kočka) 1

Krevní nátěr (mikroskopicky) 1–2

Manuální leukogram, procento tyčkovitých forem neutrofilů, ověření počtu trombocytů

Leukogram plazi/ptáci (mikroskopicky) 1–2

Manuální leukogram
Upozornění: vyšetření nemůže být provedeno z krve EDTA.

Retikulocyty (mikroskopicky) 1

Procento a absolutní počet retikulocyů, retikulocytární index
Vyhodnocení stupně regenerace při anemických stavech. Detekce přítomnosti Heinzových tělísek. 
Za účelem výpočtu jednotlivých parametrů je zapotřebí současně provést přístrojové vyšetření krevního obrazu.

Test sklíčkové aglutinace 1

Ověření přítomnosti aglutinace erytrocytů.

Vyšetření Krevní skupiny geneticky (kočka) najdete v kapitole Diagnostika genetických onemocnění (PCR)
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Obecné

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HEMOSTAZEOLOGIE

Aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) 1

Protrombinový čas (PT) 1

Trombinový čas (TT) 1

Fibrinogen 1

Speciální

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HEMOSTAZEOLOGIE

D-dimery (pes) 3–7

Detekce produktů degradace fibrinu. Vyšetření je užitečné při diagnostice DIC.

Srážecí faktor IX (pes) 3–7

UPOZORNĚNÍ: Je třeba dbát na odběr odpovídajícího množství krve v souladu s označením na zkumavce a posléze 
na patřičné promíchání krve s antikoagulační látkou, aby se zabránilo vzniku sraženin!
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HEMOSTAZEOLOGIE

Srážecí faktor VIII (pes) 3–7

Von Willebrandův faktor (vWF) – antigen (pes) 3–7

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI
TEST

Možný výskyt
PT APTT TT

Počet 
trombocytů

N N N N porucha funkce trombocytů / deficit faktoru XIII / porucha vaskulární hemostázy / 
normální hemostáze

N N N deficit faktoru VII

N N N deficit faktoru VIII: C, IX, XI, XII. prekalikreniny, H kininogen  /  von Willegrandova 
choroba  /  cirkulující antikoagulanty

N N
deficit vitamínu K  /  perorální antikoagulanty  /  deficit faktoru V, VII a II  /  heparin  
/  onemocnění jater  /  deficit fibrinogenu  /  hyperfibrinolýza  /  trombocytopenie

N transfuze krve  /  onemocnění jater

syndrom DIC  /  akutní onemocnění jater



V HEMOSTAZEOLOGII
NOVÁ KVALITA

PROFESIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA SRÁŽECÍHO SYSTÉMU V LABORATOŘI VETEO

Automatický koagulologický analyzátor BIOKSEL 6000

Precizní a plně automatizované stanovení parametrů srážecího systému

Základní a specializovaná koagulologická analýza

Ochrana proti kontaminaci vzorku díky samostatným dávkovacím jehlám
pro plazmu a činidla
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BIOCHEMIE
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

BIOCHEMIE

Albumin 1

ALP 1

ALT 1

AST 1

α-amyláza 1

α-HBDH 3–7

Bilirubin celkový 1

Bilirubin konjugovaný 1

Bílkovina celková 1

CK 1

Cystatin C   DOPORUČUJEME  3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

BIOCHEMIE

Fruktosamin 1

γ-GT 1

GLDH 1

Glukóza 1

Cholesterol 1

Cholinesteráza 3–7

Kreatinin 1

Kyselina močová 1

Laktát 1

LDH 1

Lipáza (DGGR)   POPULÁRNÍ  1
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

BIOCHEMIE

Pankreatická lipáza – kvantitativně (kočka, pes)   POPULÁRNÍ  3–7

Pankreatická lipáza – kvalitativně (kočka, pes) 1

SDMA   POPULÁRNÍ  1

Taurin   NOVINKA  14–21

Thymidinkináza (pes)   NOVINKA  5–7

Nádorový marker odrážející mitotickou aktivitu buněk (např. u lymfomů, leukémie, mnohočetného myelomu).

TLI (kočka) 5–7

TLI (pes) 1

Triacylglyceroly 1

Troponin I 2–3

Urea 1

Žlučové kyseliny 1
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

BIOCHEMIE

Žlučové kyseliny – stimulační test 1

Zátěžový test pokrmem při podezření na výskyt portosystémového zkratu.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Konzumace krmiva (100 g masa a 5 g tuku na 10 kg ž. hm.)
• Druhý odběr krve po 2 hodinách od konzumace krmiva

Příprava pacienta k laboratornímu vyšetření

Vyšetření moči
K rutinnímu vyšetření se zasílá ranní moč.

Moč k analýze se odebírá do čisté jednorázové nádobky (k sehnání v lékárně), bezprostředně 
po nočním odpočinku (první ranní porce moči) ze středního proudu.

Moč je nutné zaslat v množství vyžadovaném laboratoří (min. 5 ml).

Je vhodné provést vy-
šetření u pacienta

nalačno. Doporučuje se 
hladovka 12 hodin.

Před vyšetřením je 
možno podat 

nevelké množství 
pitné vody.

Den před a v den 
vyšetření je vhodné 
se vyhnout fyzické 

zátěži.



LIPÁZA
DGGR

Výsledek během jednoho dne!
Přidání kolipáz a žlučových kyselin umožňuje 
aktivovat jen pankreatickou lipázu a ne jiné 
lipolytické enzymy
Korelace výsledků s kvantitativním vyšetřením 
cPLI/fPLI: 96 % u psů a 97 % u koček
Vyšší senzitivita (o 15%) a specificita (o 12%)
ve srovnání s rychlým testem*

Rychlá, spolehlivá a levná diagnostika pankreatitidy

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

www.veteo.cz



/ Katalog laboratorních vyšetření34

ELEKTROLYTY 
A PRVKY
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

ELEKTROLYTY A PRVKY

Draslík 1

Fosfor anorganický 1

Hořčík 1

Chloridy 1

Jod 3–7

Upozornění: referenční rozmezí pouze pro psy.

Kobalt 7–10

Mangan 3–7

Upozornění: bez referenčního rozmezí.

Měď 1

Selen 1–4

Sodík 1

Vápník 1
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

ELEKTROLYTY A PRVKY

Vápník ionizovaný 3–5

K vyšetření je bezpodmínečně nutné zaslat odstředěné sérum ve zkumavce bez vzduchu (zkumavka naplněná až po uzávěr).

Zinek 1

Železo 1

Celková vazebná kapacita železa (TIBC) 1

Vyšetření zahrnuje stanovení hladiny železa, hodnotu UIBC (unsaturated iron binding capacity) a výpočet TIBC (total iron binding capacity).

Příprava pacienta k laboratornímu vyšetření

Vyšetření moči
K rutinnímu vyšetření se zasílá ranní moč.

Moč k analýze se odebírá do čisté jednorázové nádobky (k sehnání v lékárně), bezprostředně 
po nočním odpočinku (první ranní porce moči) ze středního proudu.

Moč je nutné zaslat v množství vyžadovaném laboratoří (min. 5 ml).

Je vhodné provést vy-
šetření u pacienta

nalačno. Doporučuje se 
hladovka 12 hodin.

Před vyšetřením je 
možno podat 

nevelké množství 
pitné vody.

Den před a v den 
vyšetření je vhodné 
se vyhnout fyzické 

zátěži.



TERAPEUTICKÝ PROFIL (metimazol)
- ZÁKLADNÍ

T4
krevní obraz
ALT, AST, ALP, kreatinin, urea, fosfor

TERAPEUTICKÝ PROFIL (metimazol)
- ROZŠÍŘENÝ

T4 + cTSH
krevní obraz
ALT, AST, ALP, kreatinin, urea, fosfor

HYPERTYREÓZA
U KOČEK
DIAGNOSTIKUJTE ONEMOCNĚNÍ
A MONITORUJTE TERAPII POMOCÍ 
SPECIALIZOVANÝCH PROFILŮ

Z J I S T Ě T E  V Í C E  N A :  V E T E O . C Z / D I A G N O S T I K A / E N D O K R I N O L O G I E

Každá desátá kočka ve věku nad 8 let trpí hyperfunkcí štítné žlázy
V 90 % případů může být diagnostikována na základě jediného zvýšení hladiny T4

Terapie této endokrinopatie vyžaduje opakované kontroly
Vyšetření by mělo být standardem u koček vyššího a středního věku

www.veteo.cz
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HORMONY
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Štítná žláza

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

Autoprotilátky proti T3 a T4 (RIA) 2–3 
TÝDNY

Profil štítná žláza malý 1

T4 volný + cholesterol + koeficient K

Profil štítná žláza velký   POPULÁRNÍ  1

T4 celkový + T4 volný + cTSH + cholesterol + koeficient K

Profil štítná žláza (T4, fT4)   POPULÁRNÍ  1

T4 celkový + T4 volný

Profil štítná žláza (T4, cTSH)   POPULÁRNÍ  1

T4 celkový + cTSH

Terapeutický profil (metimazol) – základní 1

T4 celkový + krevní obraz + ALT, ALP, AST, fosfor, kreatinin, urea

Terapeutický profil (metimazol) – rozšířený 1

Profil terapeutický (metimazol) – základní + cTSH

T4 celkový 1

T4 volný 1

T4 volný dialyzovaný (RIA) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

cTSH (kočka, pes) 1

Tyreoglobulin – protilátky (pes) 3–7

Nadledviny

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

ACTH 1–2

ACTH stimulační test (2x aldosteron) 3–7

ACTH stimulační test pro diagnostiku Addisonova syndromu u pacientů léčených steroidy, monitorování pacientů léčených na Cushingův syndrom 
a pro diagnostiku hyperaldosteronismu.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace ACTH (Synacthen®) 5 μg/kg ž.hm. i.v. nebo i.m.
• nebo: 250 μg/psa nad 15 kg, 125 μg/kočku nebo psa pod 15 kg
• Druhý odběr krve po 60-90 minutách

ACTH stimulační test (2x kortizol) 1

ACTH stimulační test pro diagnostiku a kontrolu terapie hyperadrenokorticismu. Test volby pro diagnostiku Addisonova syndromu a iatrogenního 
Cushingova syndromu.
Provedení testu: viz výše.

ACTH stimulační test (2x 17-OH progesteron) (pes) 5–7

ACTH stimulační test pro diagnostiku atypické formy hyperadrenokorticismu.
Provedení testu: viz výše.

Aldosteron (pes, kočka) 3–7

Vyšetření pro diagnostiku hyperaldosteronismu (Connův syndrom).
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

Dexametazonový supresní test, nízká dávka (2x kortizol) 1

Supresní test s nízkou dávkou dexametazonu pro diagnostiku hyperadrenokorticismu.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace dexametazonu 0,01 mg/kg ž.hm. i.v. u psa (0,1 mg/kg ž.hm. i.v. u kočky)
• Druhý odběr krve po 8 hodinách od aplikace dexametazonu

Dexametazonový supresní test, nízká dávka (3x kortizol) 1

Supresní test s nízkou dávkou dexametazonu pro diagnostiku hyperadrenokorticismu s rozlišením, zda se jedná o hypofyzární nebo adrenální formu. 
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace dexametazonu 0,01 mg/kg ž.hm. i.v. u psa (0,1 mg/kg ž.hm. i.v. u kočky)
• Druhý odběr krve po 4 hodinách od aplikace dexametazonu
• Třetí odběr krve po 8 hodinách od aplikace dexametazonu

Dexametazonový supresní test, vysoká dávka (2x kortizol) 1

Supresní test s vysokou dávkou dexametazonu slouží vyhradně k rozlišeni, zda se jedná o adrenální nebo hypofyzární formu hyperadrenokorticismu 
po dřivějšim stanovení diagnózy jinými testy.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace dexametazonu 0,1 mg/kg ž.hm. i.v. 
• Druhý odběr krve po 8 hodinách od aplikace dexametazonu

Kortizol 1

Vzhledem k pulzující sekreci kortizolu je jeho jednorázové stanovení pro diagnózu hyperadrenokorticismu nevhodné. Může však být užitečný při 
diagnostice adrenální insuficience a při kontrole léčby trilostanem.

Kortizol/kreatinin (poměr)   POPULÁRNÍ  1

Negativní výsledek testu může do značné míry vyloučit hyperadrenokorticismus. Při zvýšení poměru je doporučeno dodatečné provedení dexametazo-
nového supresního testu (s nízkou dávkou).

Kortizol/kreatinin (poměr) + dexametazonový supresní test 1

Supresní test pro diagnostiku Cushingova syndromu se současným rozlišením adrenální a hypofyzární formy.
V případě výskytu jiných onemocnění (polyurie/polydipsie) mohou být výsledky zkreslené.
Provedení testu:
• První den: první vzorek moči
• Druhý den: druhý vzorek moči, pak per os 3 x 0,1 mg/kg dexametazonu každých 8 hodin
• Třetí den: třetí vzorek moči

Metanefrin, normetanefrin (pes)   NOVINKA  7–14

Vyšetření hladiny methoxykatecholaminu v krvi za účelem diagnostiky feochromocytomu u psů.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

Normetanefrin   NOVINKA  7–10

Vyšetření hladiny methoxykatecholaminu v krvi za účelem diagnostiky feochromocytomu u psů.

Poměr normetanefrin/kreatinin v moči 7–10

Test na vylučování methoxykatecholaminu močí pro diagnostiku feochromocytomu u psů.

Profil nadledviny (fretka) 7–10

17-OH progesteron, androstendion, estradiol (ELISA)

Terapeutický profil (trilostan – ACTH stimulace) – základní 1

ACTH stimulační test (2x kortizol), sodík, draslík

Terapeutický profil (trilostan – ACTH stimulace) 1

ACTH stimulační test (2x kortizol), sodík, draslík, albumin, ALT, ALP, bílkovina celková, cholesterol, fosfor anorganický, glukóza, kreatinin, urea
+ globuliny + poměr albumin/globuliny

Terapeutický profil (trilostan – kortizol) – základní 1

Kortizol, sodík, draslík

Terapeutický profil (trilostan – kortizol) 1

Kortizol, sodík, draslík, albumin, ALT, ALP, bílkovina celková, cholesterol, fosfor anorganický, glukóza, kreatinin, urea
+ globuliny + poměr albumin/globuliny



www.veteo.cz 43

Pohlavní hormony

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

Antimülleriánský hormon (AMH)  (pes, kočka) 3–7

Pro diagnostiku reziduální ovariální/testikulární tkáně u psů a koček po kastraci. Proveditelný nezávisle na fázi pohlavního cyklu.

Estradiol (RIA) 7–10

Vyšetření užitečné při diagnostice hyperestrogenismu u samic a samců.

Luteinizační hormon (LH) 3–7

Profil stanovení fáze pohlavního cyklu u fen   NOVINKA  1–2

Cytologické vyšetření stěru pochvy, progesteron

Stanovení fáze pohlavního cyklu.
Je doporučeno zaslat 3-5 preparátů a oznámit datum začátku říje.

Progesteron   POPULÁRNÍ  1

Stimulační test hCG u koček (2x progesteron) 1

Stimulační test hCG pro diagnostiku přítomnosti reziduální ovariální tkáně u koček po kastraci v průběhu projevů říje.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace hCG 250 I.E./kočku i.m.
• Druhý odběr krve 5-7 dní po aplikaci

Stimulační test hCG u psů a kocourů (2x testosteron) 3–7

Stimulační test hCG pro diagnostiku přítomnosti reziduální testikulární tkáně u psů a kocourů po kastraci.
Provedení testu:
• První odběr krve (bazální hodnota)
• Aplikace hCG 200 I.E./kocoura nebo psa do 15 kg nebo 300 I.E./psa nad 15 kg i.m.
• Druhý odběr krve 1 hodinu po aplikaci

Testosteron 3–7
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Ostatní hormony

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HORMONY

BNP (NT-proBNP, natriuretický peptid typu B) (kočka) 3–7

BNP (NT-proBNP, natriuretický peptid typu B) (pes) 3–7

Erytropoetin 3–7

Inzulín (pes) 1–3

Parathormon 7–10

Paratyrinu podobný hormon (PTHrP) 7–10

Růstový faktor podobný inzulínu (IGF1, somatomedin C) 3–7



Zvýšení jeho hladiny je proporcionální s intenzitou 
zánětlivého procesu
Několikanásobné stanovení jeho hladiny pomáhá 
sledovat dynamiku zánětlivého stavu
Podává dodatečné informace vedle počtu leukocytů
Jednoznačně identifikuje zánětlivý stav u zvířat
s neutrofilií, leukopenií a u imunosupresovaných psů
Použití léků nevede k nepřesnému stanovení
jeho koncentrace

PROČ STOJÍ ZA STANOVENÍ?

POUŽITÍ A VÝHODY
Diagnostika zánětlivého stavu  u psů
Monitoring efektivity léčby
Odhad prognózy
Bez falešně pozitivních výsledků
Výsledky během jednoho dne

CRP
ZÁNĚTLIVÝ STAV
POD KONTROLOU!
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IMUNOLOGIE
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

IMUNOLOGIE

Antinukleární protilátky (ANA) 3–7

Antitrombocytární protilátky 7–10

Autoprotilátky proti inzulínu (RIA) 3–4 
TÝDNY

Coombsův test přímý (pes, kočka) 1

CRP (C-reaktivní protein) (pes)   POPULÁRNÍ  1

Elektroforéza bílkovin v tělní tekutině   NOVINKA  1–3

Elektroforéza sérových bílkovin   POPULÁRNÍ  1–3

Imunofixace 3–7

Diagnostika monoklonální gamapatie, myeloproliferativních onemocnění (např. mnohočetný myelom).

Imunoglobulin A (IgA) 3–7

Diagnostika steroid–responzivní meningitis–arteritis (SRMA).

Imunoglobulin A (IgA) (dvojitý test) 3–7

Diagnostika steroid–responzivní meningitis–arteritis (SRMA).

Imunoglobulin G (IgG) 3–7

Diagnostika vrozeného nedostatku IgG u psů a koček. U těchto druhů se vyšetření nepoužívá pro ověření podání kolostra.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

IMUNOLOGIE

Imunokomplexy 1

Diagnostika změn způsobených ukládáním imunitních komplexů (imunitně zprostředkovaná artritida, kožní vaskulitida, systémový lupus).

Myasthenia gravis (protilátky proti acetylocholinovému receptoru) (RIA) 3–4 
TÝDNY

Revmatoidní faktor (pes) 3–5

Sérový amyloid A (SAA) (kočka) 2–5

Vlákna M2 (zánět žvýkacího svalu) – protilátky (pes) 2–3 
TÝDNY



Běžně používaná technika
pro screening séra a tělních
tekutin pro dysproteinémii
Využívá se pro rozpoznání
a hodnocení průběhu:

zánětlivých stavů
infekcí
nedostatku protilátek
gammapatie
hepato-, nefro- nebo enteropatie
a mnoha jiných...

V laboratoři Veteo používáme moderní
kapilární metodu, která díky plné automati-
zaci a vysokému rozlišení umožňuje
rychlé a přesné roztřídění proteinů
na frakce: albuminy, alfa-globuliny,
beta-globuliny, gama-globuliny

Výsledky analýzy separace proteinů jsou 
uvedeny v procentech a absolutních 
hodnotách a také graficky.

ELEKTROFORÉZA
BÍLKOVIN

Veteo Laboratoř s.r.o.
ul. Żeliwna 36

40-599 Katovice, Polsko
+420 792 761 342

Výsledek laboratorního vyšetření č.: 15333k0222
Datum odebrání vzorku: 28.02.2022      Datum vyšetření: 01.03.2022      Typ vzorku: sérum

Majitel:  Dorota Makosz
Pacient: Popcorn      Druh: Kočka      Plemeno: Europejska      Pohlaví: samec      Věk: 7 miesięcy
Klinika: D1928 Joanna Pyrkosz-Biegańska Przychodnia Weterynaryjna iVet
Lékař:

Vyšetření Výsledek Jedn. Referenční rozmezí

Elektroforéza sérových bílkovin
albumin % 60,2 % 35,4-55,8

albumin 45,6 g/l 19,6-43,4

alfa-globuliny % 19,2 % 13,4-28,8

alfa-globuliny 14,5 g/l 9,00-25,0

beta-globuliny % 10,0 % 7,70-18,3

beta-globuliny 7,57 g/l 5,00-16,0

gamma-globuliny % 10,6 % 8,20-28,5

gamma-globuliny 8,02 g/l 5,00-25,0

albumin/globuliny 1,52 0,790-1,59

celková bílkovina 75,7 g/l 57,0-94,0

graf

Vyšetření schválil: mgr Jakub Burdzy 1
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Mikrobiologie obecná

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MIKROBIOLOGIE

Autovakcína injekční   NOVINKA  7–10

Autovakcína se připravuje po mikrobiologickém vyšetření na přítomnost aerobních bakterií a/nebo kvasinek.
Objednání autovakcíny je možné do 3 dnů po obdržení výsledku vyšetření.

Autovakcína perorální   NOVINKA  7–10

Autovakcína se provádí po předchozím mikrobiologickém vyšetření trusu. Je určena pro záněty trávícího systému. V případě izolace Escherichia coli se 
doporučuje nejprve otestovat patogenitu (určit patogenní typ), aby se vyloučila přítomnost saprofytického kmenu.
Objednání autovakcíny je možné do 3 dnů po obdržení výsledku testu.

Autovakcína virová 3–4 
TÝDNY

Před provedením virové autovakcíny je třeba provést histologické vyšetření za účelem potvrzení, že onemocnění je virového původu.

Kvasinky 3–7

Kvasinky jsou kromě kultivačního vyšetření identifikovány také mikroskopicky.

Mykogram 3–7

Vyšetření se provádí pouze pro kvasinky (kromě Malassezia spp.).

Povrchové mykózy plazů   NOVINKA  21

Průkaz dermatofytů, kvasinky

Kultivace zaměřená na Microsporum spp., Trichophyton spp., plísňové a kvasinkové houby.

Průkaz dermatofytů   POPULÁRNÍ  21

V případě mykózy, která se projevuje na neosrstěném povrchu kůže, se vyšetřuje:
• kožní seškrab z okrajů léze,
• odstřižený dráp nebo drápové lůžko.
V případě mykózy osrstěné kůže se vyšetřuje:
• kožní seškrab z okolí změněných chlupů,
• chlupy s cibulkami.
Předběžný výsledek je dostupný po 10 dnech.
Celková doba kultivace, po které je vydán konečný výsledek, je 21 dní.
V případě pozitivního výsledku se doba trvání vyšetření zkracuje.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MIKROBIOLOGIE

Průkaz dermatofytů (PCR)   POPULÁRNÍ  3–7

Realtime PCR pro odhalení DNA dermatofytů.
Vyšetření dovoluje odhalit a diferencovat všechny důležité druhy jako Microsporum spp., Trichophyton spp. (mimo jiné zahrnuje Trichophyton menta-
grophytes, erinacei, benhamiae, rubrum, verrucosum, tonsurans, equinum), Nannizia gypsea.

Vyšetření bakteriologické moči + antibiogram   POPULÁRNÍ  2–7

Kultivace (kvantitativní vyšetření).
Je doporučeno odebrat moč cystocentézou.
Do 3 dnů od obdržení výsledku testu je možné objednat injekční autovakcínu.

Vyšetření citlivosti na antibiotika metodou MIC 5–7

Vyšetření určené pro aerobní bakterie, pro které není možné stanovení citlivosti diskovou difuzní metodou.

Vyšetření mikrobiologické trusu + antibiogram 3–7

Kultivace aerobních bakterií a kvasinek, mimo jiné detekce a izolace patogenních kmenů: Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp. S ohledem 
na přirozený výskyt anaerobních bakterií v trusu se doporučuje provést vyšetření na toxin Clostridium spp.
Po provedení vyšetření je možné doobjednat PCR test na patogenní E. coli. Kmeny skladujeme 5 dní od data vydání výsledku. Dodatečné vyšetření 
trvá 5-7 dní.
Toto vyšetření je doporučeno pro všechny vzorky trusu, stěry z konečníku nebo kloeky a střevní výřezy.
Poznámka: V případě vykultivování mikroorganismu Salmonella spp., je možné určení sérotypu. Čas potřebný k provedení testu jsou cca 3 týdny.
Do 3 dnů od obdržení výsledku testu je možné objednat perorální autovakcínu.

Vyšetření mikrobiologické trusu kompletní + antibiogram 
(kočka, pes)   DOPORUČUJEME  

5–10

Kultivace aerobních bakterií a kvasinek, mimo jiné detekce a izolace patogenních kmenů: Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., patogenní 
E. coli (STEC/EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) metodou PCR, kvasinky.
S ohledem na přirozený výskyt anaerobních bakterií v trusu se doporučuje provést vyšetření na toxin Clostridium spp.
Poznámka: V případě vykultivování mikroorganismu Salmonella spp., je možné určení sérotypu. Čas potřebný k provedení testu jsou cca 3 týdny.
Do 3 dnů od obdržení výsledku testu je možné objednat perorální autovakcínu.

Vyšetření mikrobiologické trusu + antibiogram (ptáci)   NOVINKA  3–7

Kultivace aerobních bakterií, Salmonella spp. a kvasinek.

Poznámka: V případě vykultivování mikroorganismu Salmonella spp., je možné určení sérotypu. Čas potřebný k provedení testu jsou cca 3 týdny.

Vyšetření stěru (aerobní bakterie) + antibiogram   POPULÁRNÍ  3–7

Každý stěr je inokulován zvlášť (vzorky se neslučují).
Do 3 dnů od obdržení výsledku vyšetření je možné objednat injekční autovakcínu.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MIKROBIOLOGIE

Vyšetření stěru (aerobní bakterie, kvasinky) + antibiogram   POPULÁRNÍ  3–7

Kvasinky jsou kromě kultivačního vyšetření identifikovány také mikroskopicky.
Každý stěr je inokulován zvlášť (vzorky se neslučují).
Do 3 dnů od obdržení výsledku vyšetření je možné objednat injekční autovakcínu.

Vyšetření stěru (anaerobní bakterie) + antibiogram 3–7

Cena vyšetření zahrnuje antibiogram pro jeden izolovaný kmen (penicilin, metronidazol).
Sliznice horních cest dýchacích je osídlena různými druhy bakterií včetně četných anaerobních bakterií, které jsou nejčastější fyziologickou mikroflórou 
horních cest dýchacích. Izolace těchto kmenů není základem pro stanovení diagnózy. Proto se nedoporučuje posílat vzorky odebrané z krku, úst a nosu 
za účelem kultivace anaerobních bakterií.
Z obsahu střeva a trusu provádíme vyšetření na přítomnost Clostridium difficile a Cl. perfringens.

Vyšetření stěru celkové + antibiogram 3–7

Kultivace anerobních, anaerobních bakterií a kvasinek.
Do 3 dnů od obdržení výsledku testu je možné objednat injekční autovakcínu.
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Mikrobiologie speciální

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MIKROBIOLOGIE

Actinomyces spp. 3–4 
TÝDNY

Aspergillus spp. 3–7

Bordetella bronchiseptica 3–7

Campylobacter spp. 3–7

Clostridium difficile / perfingens 3–7

Zahrnuje stanovení na metronidazol.
Vzhledem k tomu, že bakterie rodu Clostridium jsou přítomny v zažívacím traktu jedinců s průjmem i zdravých zvířat, je nutné dále provést detekci 
toxinů.

Clostridium difficile – toxin A + B (ELISA) 1–2

Clostridium perfringens – enterotoxin (ELISA) 2–5

Nocardia spp. 2–3 
TÝDNY

Patogenní Escherichia coli (STEC/EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) (PCR) 
+ antibiogram

5–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MIKROBIOLOGIE

Pasteurella spp. 3–7

Salmonella spp. 3–7

Poznámka: V případě vykultivování mikroorganismu Salmonella spp., je možné určení sérotypu. Čas potřebný k provedení testu jsou cca 3 týdny.

Staphylococcus aureus 3–7

Yersinia spp. 3–7

Za účelem kultivace jiných druhů mikroorganismů prosím kontaktujte laboratoř.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MOČ

Analýza močových kamenů 1–4

Elektroforéza moči (SDS-PAGE) 3–7

V ceně vyšetření je také stanovení poměru bílkovina/kreatinin.
Rozšířená diagnostika při podezření na gromerulo-/nefropatii.

CPSE (esteráza charakteristická pro prostatu psů) 7–10

Pro diagnostiku hyperplazie prostaty u psů.

Mutace BRAF (pes) (PCR)   NOVINKA  2–3 
TÝDNY

Diagnostika při podezření na karcinom z přechodných buněk (TCC).
Materiálem k vyšetření je ranní moč (moč a sediment), hypercelulární preparáty z lézí stěny močového měchýře, močové trubice, prostaty nebo 
formalínem fixované bioptické vzorky z těchto orgánů.

Nádor močového měchýře – antigen (pes) 1–2

Vyšetření slouží k vyloučení přítomnosti karcinomu z přechodných buněk (TCC). Pozitivní výsledek by měl být ověřen další diagnostikou (histopatolo-
gické vyšetření, mutace BRAF).
Poznámka: přítomnost krve, leukocytů nebo glukózy v moči může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

Poměr albumin/kreatinin   NOVINKA  1

Časný ukazatel při diagnostice nefropatie a selhání ledvin.

Poměr bílkovina/kreatinin 1

Kvantitativní diagnostika proteinurie. K vyšetření je doporučeno zaslat moč bez aktivního sedimentu.

Poměr žlučové kyseliny/kreatinin 1

Screeningový test pro diagnostiku onemocnění jater, včetně porto-systémového zkratu.
Doporučuje se odebrat vzorek moči 4 až 8 hodin po podání krmiva.

Vyšetření moči cytologické 2–4

Cytologické vyšetření moči s důrazem na epiteliální buňky.
Vstupní diagnostika nádorů močového měchýře.

Vyšetření moči základní 1

pH, bílkovina, glukóza, erytrocyty, ketony, bilirubin, urobilinogen, specifická hmotnost, dusitany
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

MOČ

Vyšetření moči obecné   POPULÁRNÍ  1

Vyšetření moči základní + vyšetření močového sedimentu

Vyšetření moči kompletní   POPULÁRNÍ  1

Vyšetření moči obecné + poměr bílkovina/kreatinin

Vyšetření močového sedimentu 1

Erytrocyty, leukocyty, epitelie, bakterie, krystaly, válce

Příprava pacienta k laboratornímu vyšetření

Vyšetření moči
K rutinnímu vyšetření se zasílá ranní moč.

Moč k analýze se odebírá do čisté jednorázové nádobky (k sehnání v lékárně), bezprostředně 
po nočním odpočinku (první ranní porce moči) ze středního proudu.

Moč je nutné zaslat v množství vyžadovaném laboratoří (min. 5 ml).

Je vhodné provést vy-
šetření u pacienta

nalačno. Doporučuje se 
hladovka 12 hodin.

Před vyšetřením je 
možno podat 

nevelké množství 
pitné vody.

Den před a v den 
vyšetření je vhodné 
se vyhnout fyzické 

zátěži.



ANALÝZA
MOČOVÝCH KAMENŮ

Vyšetření    infračervenou spektrometrií
Každý kámen je před analýzou homogenizován, což umožňuje analyzovat jak vnější 
vrstvu, tak jádro!
Svazek infračerveného záření procházející vzorkem je detekován analyzátorem jako 
absorpční spektra (píky), jejichž porovnání s referenčními spektry umožňuje přesně 
určit složení analyzovaného materiálu

K provedení analýza stačí nevelké množství vzorku - dostačující je i 0,1 g!
Vyšeření je dostupné pro všechny druhy savců
Čas doručení výsledku je 1-4 dny
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Trus

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PARAZITOLOGIE

Parazitologický profil (ELISA)   POPULÁRNÍ  1–2

Flotace + Giardia spp. - antigen (ELISA)

Parazitologický profil (ELISA) + sedimentace   POPULÁRNÍ  1–2

Angiostrongylus vasorum – antigen (IC)   NOVINKA  1–3

V nabídce je dostupné také vyšetření Angiostrongylus vasorum (PCR), které najdete v kapitole Infekční onemocnění.

Barvený preparát   NOVINKA  1–2

Barvení modifikovanou metodou dle Ziehl-Nielsona za účelem detekce oocyst Cryptosporidium spp.

Cryptosporidium spp. – antigen (IC) 1–2

V nabídce je dostupné také vyšetření Cryptosporidium spp. (PCR), které najdete v kapitole Infekční onemocnění.

Flotace   POPULÁRNÍ  1–2

Giardia spp. – antigen (ELISA) 1–2

Identifikace parazita 3–7

Specifikace druhu dospělých forem parazitů nebo jejich fragmentů (např. zástupci tasemnic).

Izolace larev (Baermanův test) 2–3

Detekce larev plicních hlístic.
Materiál by měl být odebírán z konečníku, aby se zabránilo kontaminaci hlísticemi z prostředí.

Přímý nátěr trusu   NOVINKA  1

Mikroskopická detekce trofozoitů Giardia spp. a Tritrichomonadidae/Trichomonadidae. 
Materiál musí být doručen do laboratoře do 6 hodin od odběru.

Sérologické a genetické testy na původce parazitárních, bakteriálních a virových chorob najdete v kapitole Infekční 
onemocnění.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PARAZITOLOGIE

Sedimentace 1–2

Krev

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PARAZITOLOGIE

Babesia spp. 1

Mikroskopické vyšetření.

Krevní parazité 1–2

Mikroskopické vyšetření.
Detekce krevních parazitů v nátěru: Anaplasma spp., Babesia spp., Ehrlichia spp., Hepatozoon canis, Mycoplasma spp., mikrofilárie.

Mikrofilárie (kvantitativní vyšetření) 3–7

Stanovení počtu mikrofilárií v 1 ml krve.
Vyšetření je nápomocné pro stanovení schématu terapie s ohledem na intenzitu infekce.

Mikrofilárie (Knottův test) 1

Mikroskopická detekce mikrofilárií.
Nejvhodnější je provést odběr krve pozdě odpoledne nebo večer.

Mikrofilárie (PCR) 3–7

Detekce a rozlišení mezi D. immitis a D. repens.

Mikrofilárie (typizace) 3–7

Mikroskopické určení druhové příslušnosti.
Zahrnuje také jiné druhy než D. immitis i D. repens a kvantifikaci.

Sérologické a genetické testy na původce parazitárních, bakteriálních a virových chorob najdete v kapitole Infekční 
onemocnění.
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Srst

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PARAZITOLOGIE

Ektoparazité 1

Prosím zasílejte materiál v uzavřených sáčcích (papírových, plastových) nebo suchých nádobách. 
V nabídce je dostupné také vyšetření Sarcoptes spp. - protilátky (ELISA), naleznete jej v kapitole Infekční onemocnění.

Jiná vyšetření trusu

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

PARAZITOLOGIE

Chymotrypsin (kočka) 3–7

Pro diagnostiku exokrinní pankreatické insuficience u koček.

Pankreatická elastáza (pes) 3–7

Pro diagnostiku exokrinní pankreatické insuficience u psů.

Kalprotektin   NOVINKA  5–7

Marker zánětlivého stavu střev.

Test okultního krvácení 1

Nejméně tři dny před provedením vyšetření je potřeba přestat krmit syrovým masem (pokud je podáváno) nebo krmivem na bázi masa.
Podávání přípravků s železem nebo vitamínem C může způsobit falešný výsledek.

Vyšetření trusu na stravitelnost 1

Minimálně tři dny před provedením vyšetření je potřeba přestat podávat krmivo na bázi masa.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

TĚLNÍ TEKUTINY

Rivaltova zkouška 1

Bilirubin celkový v tekutině a v séru – podvojné stanovení   NOVINKA  1

Glukóza v tekutině a v plazmě – podvojné stanovení   NOVINKA  1

Kreatinin v tekutině a v séru – podvojné stanovení   NOVINKA  1

Laktát v tekutině a v plazmě – podvojné stanovení   NOVINKA  1

Vyšetření synoviální tekutiny 1–4

Počet buněk, celková bílkovina, mikroskopické hodnocení
Poznámka: vzhledem k charakteru materiálu nemusí být v některých případech možné stanovit počet buněk a/nebo celkovou bílkovinu.

Vyšetření tělní tekutiny 1–4

Bílkovina celková, počet buněk, mikroskopické zhodnocení

Vyšetření tělní tekutiny – rozšířené 1–4

Bílkovina celková, cholesterol, LDH, triglyceridy, poměr cholesterol/triglyceridy, počet buněk, mikroskopické hodnocení

Vyšetření bronchoalveolární laváže (BAL) 1–4

Hodnocení buněčného složení výplašku: leukocyty (leukogram na základě 400 buněk), erytrocyty, epiteliální buňky, přítomnost hlenu, přítomnost 
bakteriálních buněk.
Vzhledem k tomu, že materiál podléhá rychlé zkáze, doporučuje se zaslat preparáty připravené ihned po provedení výplachu.
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

TĚLNÍ TEKUTINY

Vyšetření výtěru nebo výplachu průdušnice (TTW) 1–4

Hodnocení buněčného složení výplašku: leukocyty (leukogram na základě 400 buněk), erytrocyty, epiteliální buňky, přítomnost hlenu, přítomnost 
bakteriálních buněk.
Vzhledem k tomu, že materiál podléhá rychlé zkáze, doporučuje se zaslat preparáty připravené ihned po provedení výplachu.



Výsledek během 3-7 dní

Rychlá a citlivá metoda
diagnostiky kožních mykóz

Přítomnost jiných plísní
neovlivňuje výsledek testu

Detekuje a rozlišuje plísně z rodu 
Microsporum, Trichophyton, Nannizzia

Negativní výsledek s vysokou 
pravděpodobností vylučuje 
dermatofytózu

Veteo Laboratoř s.r.o.
Havlíčkova 190/12
Český Těšín 737 01

 
 
mail: info@veteo.cz www.veteo.cz
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

HISTOPATOLOGIE

Cytologické vyšetření 7–14

Vyšetření prováděné Institutem veterinární patalogie v Berlíně. Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádan-
ce preferovaný jazyk.

Cytologické vyšetření stěru pochvy 1–2

Stanovení fáze pohlavního cyklu.
Je doporučeno zaslat 3-5 preparátů a oznámit datum počátku říje.

Histologické vyšetření   POPULÁRNÍ  7–14

Vyšetření prováděné Institutem veterinární patologie v Berlíně. Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádan-
ce preferovaný jazyk.

Histologické vyšetření vyžadující větší počet preparátů 7–14

Vyšetření prováděné Institutem veterinární patologie v Berlíně.  Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádan-
ce preferovaný jazyk.
Cena vyšetření zahrnuje materiál, který je potřeba pro přípravu většího množství preparátů (např. vyšetření mléčné lišty se 3 a více částmi, celé 
sleziny, obou varlat, oka, dělohy s vaječníky).

Imunohistochemické vyšetření 7–14

Vyšetření prováděné Institutem veterinární patologie v Berlíně. Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádan-
ce preferovaný jazyk.
Dodatečné vyšetření doporučené pro histopatologickou diagnostiku.
Zahrnuje maximálně 2 markery. Příklady markerů: B lymfocyty, T lymfocyty, Ki67, c-kit, cytokeratin, další na dotaz.

Vyšetření klonality lymfocytů (PARR – cytologie)   NOVINKA  7–14

Detekce klonální přestavby genů pro receptory u lymfocytů B a T pomocí PCR při podezření na lymfom. 
Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádance preferovaný jazyk.
Poznámka: v některých případech nemusí být možné získat diagnostický materiál z předloženého vzorku např. z důvodu nízké buněčnosti, stupně 
fixace nebo inhibitorů.

Vyšetření klonality lymfocytů (PARR – histologie) 7–14

Doplňkové vyšetření doporučené pro stanovení histopatologické diagnózy.
Detekce klonální přestavby genů pro receptory u lymfocytů B a T pomocí PCR při podezření na lymfom. 
Výsledek je zasílán v anglickém nebo německém jazyce. Prosím specifikujte na žádance preferovaný jazyk.
Poznámka: v některých případech nemusí být možné získat diagnostický materiál z předloženého vzorku např. z důvodu nízké buněčnosti, stupně 
fixace nebo inhibitorů.



/ Katalog laboratorních vyšetření70

INFEKČNÍ 
ONEMOCNĚNÍ
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

IN
FEKČ

N
Í O

N
EM

O
C

N
ĚN

Í

13



www.veteo.cz 71

Pes

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Cestovatelský profil Austrálie I (protilátky) 3–7

Brucella canis – protilátky (IFT), Ehrlichia canis – protilátky (IFT), Leishmania spp. – protilátky (ELISA)

Cestovatelský profil Austrálie II (protilátky) 3–7

Brucella canis – protilátky (IFT), Ehrlichia canis – protilátky (IFT), Leishmania spp. – protilátky (ELISA), Leptospira spp. – protilátky (mikroaglutinace)

Cestovatelský profil Jižní Afrika 7–10

Leishmania spp. – protilátky (ELISA), Babesia gibsoni – protilátky (IFT), Brucella canis – protilátky (aglutinace), mikrofilarie (filtrační test), Trypanosoma 
evansi – protilátky (aglutinace), krevní parazité

Neurologický profil (PCR) 3–7

Neospora caninum (PCR), Toxoplasma gondii (PCR), virus psinky (PCR)

Onemocnění horních cest dýchacích psů (PCR) 3–7

Adenovirus, typ 2 (psincový kašel) (PCR), Parainfluenza (PCR), Bordetella bronchiseptica (PCR), Mycoplasma cynos (PCR)

Onemocnění přenášena klíšťaty – krev (PCR) 3–7

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

Onemocnění přenášena klíšťaty – klíště (PCR) 3–7

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

Profil plicní červivost psů (PCR) 3–7

Angiostrongylus vasorum (PCR), Crenosoma vulpis (PCR)

Profil postvakcinační imunity (protilátky) 5–7

Adenovirus, typ 1 (Rubarthova choroba) – protilátky (ELISA), Parvovirus – protilátky (ELISA), virus psinky – protilátky (ELISA)
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Reprodukční profil psů (PCR) 3–7

Mycoplasma spp. (PCR), Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR), Herpesvirus (CHV) (PCR)
Vzorek je potřeba odebrat ze sliznice pohlavních orgánů dospělých zvířat, v případě potratu nebo narození mrtvých plodů ze sliznic a orgánů mrtvých 
plodů.

Adenovirus, typ 1 (Rubarthova choroba) – protilátky (IFT) 3–7

Adenovirus, typ 1 (Rubarthova choroba) (PCR) 3–7

Adenovirus, typ 2 (psincový kašel) (PCR) 3–7

Anaplasma phagocytophilum – protilátky (IFT) 3–7

Anaplasma phagocytophilum (PCR) 3–7

Anaplasma platys (PCR)   NOVINKA  7–10

Angiostrongylus vasorum (PCR) 3–7

Aspergillus spp. – protilátky (aglutinace) 3–7

Babesia canis – protilátky (ELISA) 3–7

Babesia gibsoni – protilátky (IFT) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Babesia spp. (PCR) 3–7

Diferenciace mezi B. canis, B. gibsoni a B. vulpes.

Bocavirus (PCR) 3–7

Bordetella bronchiseptica (PCR) 3–7

Borrelia burgdorferi – IgG – protilátky (immunoblot) 2–4

Borrelia burgdorferi – IgM – protilátky (immunoblot) 2–4

Borrelia burgdorferi – IgM + IgG – protilátky (ELISA) 2–4

Screeningové vyšetření při podezření na infekci Borrelia burgdorferi.

Borrelia spp. (PCR) 3–7

Vyšetření zahrnuje rovněž B. afzelii a B. garinii.

Brucella canis – protilátky (aglutinace) 7–10

Brucella canis – protilátky (IFT) 3–7

Coronavirus (PCR) 3–7

Crenosoma vulpis (PCR) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Cryptosporidium spp. (PCR)   NOVINKA  3–7

Dirofilaria immitis – antigen (ELISA) 3–7

Ehrlichia canis – protilátky (ELISA) 3–7

Ehrlichia canis (PCR) 3–7

Helicobacter spp. (PCR) 3–7

Hepatozoon canis (PCR) 3–7

Herpesvirus (CHV) – protilátky (IFT) 3–7

Herpesvirus (CHV) (PCR) 3–7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (IFT) 3–7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR) 3–7

Leishmania spp. – protilátky (ELISA) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Leishmania spp. – protilátky (IFT) 3–7

Leishmania spp (PCR) 3–7

Materiál k vyšetření: kostní dřeň, bioptát mízních uzlin, kožní bioptát nebo stěr ze spojivky.

Leptospira spp. – protilátky (mikroaglutinace) 3–7

Leptospira spp. (PCR) 3–7

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR) 3–7

Vyšetření zahrnuje M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti a M. canetti.

Mycoplasma cynos (PCR) 3–7

Mycoplasma spp. (PCR) 3–7

Hemotropní mykoplazmata (PCR) 3–7

Detekce a rozlišení mezi: Mycoplasma haemocanis a Candidatus Mycoplasma haemotoparvum

Neospora caninum – protilátky (IFT) 3–7

Neospora caninum (PCR) 3–7

Parainfluenza (PCR) 3–7



/ Katalog laboratorních vyšetření76

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Parvovirus – protilátky (IFT) 3–7

Parvovirus – antigen (ELISA) 3–7

Parvovirus (PCR) 3–7

Rickettsia conorii/felis – protilátky (IFT) 3–7

Rickettsia rickettsii – protilátky (IFT) 3–7

Rickettsia spp. (PCR) 3–7

Sarcoptes spp. – protilátky (ELISA) 3–7

Tetanus – protilátky (ELISA) 7–10

Toxoplasma gondii – IgM + IgG – protilátky (IFT)   POPULÁRNÍ  3–7

Toxoplasma gondii (PCR) 7–10

Trypanosoma evansi – protilátky (aglutinace) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Virus klíšťové encefalitidy – protilátky (IFT)   NOVINKA  5–7

Virus klíšťové encefalitidy – IgM – protilátky (ELISA)   NOVINKA  5–7

Virus klíšťové encefalitidy (PCR) 3–7

Virus psinky – protilátky (IFT) 3–7

Virus psinky (PCR) 3–7

K vyšetření je možno zaslat krev EDTA, mozkomíšní mok, hypercelulární stěr ze spojivky nebo moč.

Kočka

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Cestovatelský profil 2–5

Ehrlichia canis – protilátky (IFT), Leishmania spp. – protilátky (IFT), mikrofilárie (PCR), Hepatozoon felis (PCR)

FCoV + FeLV + FIV (IFT, ELISA) 1–3

FeLV + FIV (ELISA)   POPULÁRNÍ  1–3
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Nemoci očí u koček (PCR) 3–7

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

Profil postvakcinační imunity (protilátky) 5–7

Calicivirus – protilátky (ELISA), Herpesvirus (FHV-1) – protilátky (ELISA), virus panleukopenie – protilátky (ELISA)

Reprodukční profil koček (PCR) 3–7

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

Materiál by měl být odebrán ze sliznic reprodukčních orgánů dospělých zvířat, v případě potratu nebo narození mrtvého plodu ze sliznic a orgánů 
mrtvě narozeného plodu.

Aelurostrongylus abstrusus (PCR) 3–7

Anaplasma phagocytophilum – protilátky (IFT) 3–7

Anaplasma phagocytophilum (PCR) 3–7

Bartonella henselae – protilátky (IFT) 3–7

Bartonella spp. (PCR) 3–7

Borrelia burgdorferi – IgG + IgM - protilátky (IFT) 3–7

Calicivirus + Herpesvirus (FHV-1) – protilátky (ELISA) 3–7

Calicivirus (PCR) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Cryptosporidium spp. (PCR)   NOVINKA  3–7

Cytauxzoon felis (PCR) 3–7

Ehrlichia canis (PCR) 3–7

FCoV (felinní coronavirus) – protilátky (IFT) 1–3

FCoV (felinní coronavirus) (PCR) 3–7

FeLV (virová leukémie koček) – antigen (ELISA) 1–3

FeLV (virová leukémie koček) (PCR) 3–7

Detekce provirové DNA.

FIV (virus felinní imunodeficience) – protilátky (ELISA) 1–3

FIV (virus felinní imunodeficience) – protilátky (immunoblot) 7–10

FIV (virus felinní imunodeficience) (PCR)   NOVINKA  7–10

Helicobacter spp. (PCR) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Hepatozoon felis (PCR) 3–7

Herpesvirus (FHV-1) (PCR) 3–7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (IFT) 3–7

Chlamydia felis (PCR) 3–7

Leishmania spp. – protilátky (IFT) 3–7

Leishmania spp (PCR) 3–7

Materiál k vyšetření: kostní dřeň, bioptát mízních uzlin, kožní bioptát nebo stěr ze spojivky.

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR) 3–7

Vyšetření zahrnuje M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, M. microti a M. canetti.

Mycoplasma haemofelis (PCR) 3–7

Mycoplasma spp. (PCR) 3–7

Hemotropní mykoplazmata (PCR) 3–7

Detekce a rozlišení mezi: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma haematominutum a Candidatus Mycoplasma turicensis

Orthopoxvirus (virus kočičích neštovic)  (PCR) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Rickettsia conorii/felis – protilátky (IFT) 3–7

Rickettsia spp. (PCR) 3–7

Toxoplasma gondii – IgM + IgG – protilátky (IFT)   POPULÁRNÍ  3–7

Toxoplasma gondii (PCR) 7–10

Tritrichomonas foetus (PCR) 3–7

Virus panleukopenie – protilátky (IFT) 3–7

Virus panleukopenie (PCR) 3–7
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Drobní savci

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Adenovirus (morče domácí, myš, krysa) - IFT protilátky 3–7

Bordetella bronchiseptica (PCR) 3–7

Clostridium piliforme (Tyzzerova choroba) – protilátky (IFT) 3–7

Coronavirus (fretka) (PCR) 3–7

Coronavirus (potkan) – protilátky (IFT) 3–7

Cytomegalovirus (morče domácí, myš) – protilátky (IFT) 7–10

Encephalitozoon cuniculi (králík) – protilátky IgG + IgM  (IFT) 3–7

Encephalitozoon cuniculi (morče domácí, králík) – protilátky IgG (IFT) 3–7

Encephalitozoon cuniculi (morče domácí, králík) (PCR) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Helicobacter spp. (fretka) (PCR) 3–7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (IFT) 3–7

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR) 3–7

Leporipoxvirus myxomatosis (králík) – protilátky (IFT) 3–7

Leporipoxvirus myxomatosis (králík) (PCR) 3–7

Leptospira spp. – protilátky (mikroaglutinace) 3–7

Leptospira spp. (PCR) 3–7

Lymfocytární choriomeningitida (LCM) (křeček, morče domácí) – 
protilátky (IFT)

3–7

Mycoplasma spp. (PCR) 3–7

Mycoplasma pulmonis (myš, potkan) - protilátky (IFT) 3–7



/ Katalog laboratorních vyšetření84

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Virová hepatitida myší (myš) – protilátky (IFT) 3–7

Parainfluenza, typ 3 (morče domácí) – protilátky (IFT) 3–7

Pasteurella multocida (PCR) 3–7

Reovirus, typ 3 (křeček, králík, myš, potkan) – protilátky (ELISA) 3–7

Rodentibacter pneumotropicus (křeček, myš, potkan) – protilátky (IFT) 3–7

Rotavirus (králík, myš) – protilátky (IFT) 3–7

Sendai virus (myš, potkan) – protilátky (IFT) 7–10

Simian virus (křeček, morče domácí, králík) – protilátky (IFT) 3–7

Toxoplasma gondii (králík) – protilátky IgG (IFT) 3–7

Toxoplasma gondii (PCR) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Treponema paraluiscuniculi – protilátky (aglutinace) 3–7

Treponema paraluiscuniculi (PCR) 3–7

Virus aleutské choroby (ADV) (fretka) (PCR) 3–7

K vyšetření je možno zaslat krev EDTA, hypercelulární stěr z konečníku, vzorky orgánů (slezina, lymfatické uzliny nebo kostní dřeň).

Virové hemoragické onemocnění králíků  (RHD) – protilátky (ELISA) 7–10

Virové hemoragické onemocnění králíků typ 1/2 (RHD 1/2) (PCR) 3–7

Virus psinky – protilátky (IFT) 3–7

Virus psinky (PCR) 3–7

K vyšetření je možno zaslat krev EDTA, mozkomíšní mok, hypercelulární stěr ze spojivky nebo moč.
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Ptáci

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Kombinovaný profil ptáků   NOVINKA  7–10

Určení pohlaví u ptáků, Chlamydia psittaci (PCR), PBFD (Circovirus) – onemocnění zobáku a peří (kanárek, papoušci, pěnkava) (PCR), Polyomavirus (PCR)

Adenovirus (PCR) 7–10

Aspergillus – antigen (galaktomannan, ELISA) 7–10

Bornavirus – protilátky (IFT) 7–10

Bornavirus (PCR) 7–10

Herpesvirus – protilátky (seroneutralizace) 10–14

Herpesvirus (papoušci) (PCR) 7–10

Herpesvirus (holubi) (PCR) 7–10

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (ELISA) 3–7
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Chlamydia psittaci (PCR) 3–7

Mycobacterium avium ssp. avium/silvaticum (PCR) 7–10

Mycobacterium genavense (PCR) 10–14

Mycoplasma spp. (PCR) 3–7

Mykobakterie – protilátky (aglutinace) 7–10

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

Paramyxovirus, typ 1 – protilátky (test inhibice hemaglutinace) 7–10

Paramyxovirus, typ1 (PCR) 7–10

Paramyxovirus, typ 3 (papoušci) – protilátky (ELISA) 7–10

PBFD (Circovirus) – onemocnění zobáku a peří (kanárek, papoušci, 
pěnkava) (PCR)

3–7

V případě klinicky změněného peří jsou základním vzorkem pro vyšetření 2-3 čerstvě vytržená pera. V případě, že je současně zasláno 0,5 ml krve 
s EDTA, může být díky směsnému testování (poolingu) odhaleno zvíže ve fázi virémie, u kterého ještě infekce nepronikla do kůže.

Polyomavirus (PCR) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Trichomonas spp. (PCR) 7–10

Virus chřipky (ptačí chřipka) (PCR) 7–10

Virus ptačích neštovic (Avipoxvirus) (PCR) 7–10

Virus západonilské horečky (West Nile virus) (PCR) 7–10

Virus západonilské horečky (West Nile virus) – protilátky IgG (ELISA) 7–10

Plazi, obojživelníci

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Adenovirus (ještěrky, hadi) (PCR) 7–10

Arenavirus (IBD) (PCR) 7–10

Batrachochytrium dendrobatidis (obojživelníci) (PCR) 7–10
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Batrachochytrium salamandrivorans (mloci) (PCR) 7–10

Cytoplazmatické inkluze v krvinkách (hadi) (mikroskopicky) 3–7

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

Herpesvirus (želvy) – protilátky (seroneutralizace) 7–10

Herpesvirus (želvy) (PCR) 14–21

Herpesvirus (Koi) (PCR) 7–10

Iridovirus (hmyz, ještěrky) (PCR) 7–10

Metarhizium spp. (dříve Chamaeleomyces) (ještěrky) (PCR) 7–10

Mycoplasma agassizi (suchozemské želvy) (PCR) 7–10

Nannizziopsis guarroi (ještěrky) (PCR) 7–10

Nidovirus (hadi) (PCR) 7–10



/ Katalog laboratorních vyšetření90

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Ophidiomyces ophiodiicola (hadi) (PCR) 7–10

Paramyxovirus (hadi) – protilátky (test inhibice hemaglutinace) 7–10

Paramyxovirus (hadi) (PCR) 7–10

Picornavirus (suchozemské želvy) (PCR) 7–10

Ranavirus (obojživelníci, hadi, želvy) (PCR) 7–10

Reovirus (plazi) (PCR) 7–10
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Pes

Profily

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: anglický špringršpaněl   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: australský honácký pes   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: australský ovčák a miniaturní americký 
ovčák   NOVINKA  

10–14

Brachyurie, CEA, DM exon 2, HSF4, MDR1, NCL, prcd - PRA

Genetický balíček pes: belgický ovčák a holandský ovčák   NOVINKA  10–14

CACA, CJM, SDCA1, SDCA2

Genetický balíček pes: bernský salašnický pes   NOVINKA  10–14

DM exon 1, DM exon 2

Genetický balíček pes: bígl   NOVINKA  10–14

IGS, MLS, NCCD, deficit faktoru VII, deficit katalázy, PKDef, POAG, vrozená lomivost kostí

Genetický balíček pes: bobtail   NOVINKA  10–14

DM exon 2, EIC, HA, MDR1, PCD

Genetický balíček pes: border kolie   NOVINKA  10–14

CEA, GGD, IGS, MDR1, NCL, RS, SN, TNS
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: buldok   NOVINKA  10–14

CMR1, cystinurie, DM exon 2, SLC

Genetický balíček pes: bulteriér   NOVINKA  10–14

LAD, LP, PKD, PLL

Genetický balíček pes: čínský chocholatý pes   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: čivava   NOVINKA  10–14

CDPA a CDDY, MTC, NCL, prcd - PRA

Genetický balíček pes: dobrman   NOVINKA  10–14

DM exon 2, lokus B, lokus D (d1),  narkolepsie, vWD1,

Genetický balíček pes: francouzský buldoček   NOVINKA  10–14

CDPA a CDDY, CHG, CMR1, cystinurie, DM exon 2, HSF4

Genetický balíček pes: irský červenobílý setr   NOVINKA  10–14

Krabbeho choroba, CLAD, rcd1 - PRA, rcd4 - PRA, vWD1

Genetický balíček pes: irský jemnosrstý pšeničný teriér   NOVINKA  10–14

DM exon 2, PLN, PxD, rbp4, SLC

Genetický balíček pes: jezevčík   NOVINKA  10–14

cord1 - PRA, crd - PRA, NCL, vrozená lomivost kostí

Genetický balíček pes: jorkšírský teriér   NOVINKA  10–14

CDPA a CDDY, L - 2 - HGA, PLL, prcd - PRA, SNE



www.veteo.cz 95

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: Kavalír King Charles španěl 1   NOVINKA  7–10

DE / CC, EF

Genetický balíček pes: Kavalír King Charles španěl 2   NOVINKA  10–14

DE / CC, DM exon 2, EF, MD, MTC

Genetický balíček pes: kokšpaněl   NOVINKA  10–14

AMS, FN, prcd - PRA

Genetický balíček pes: kolie   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: knírač miniaturní   NOVINKA  10–14

B1 - PRA, CMT, spondylo-kostální dysostóza, MAC, vrozená myotonie, PMDS

Genetický balíček pes: knírač velký   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: kromforländer   NOVINKA  10–14

DH / HFH, DM exon 2, MDR1, SLC, vWD1, furnishing

Genetický balíček pes: labradoodle   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: labrador 1 (základní profil)   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: labrador 2 (rozšířený profil)   NOVINKA  10–14

AxD, cystinurie, narkolepsie, obezita, PK, SLC, STGD, XL - MTM
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: lagotto romagnolo   NOVINKA  10–14

JE, LSD, NAD, prcd - PRA, furnishing

Genetický balíček pes: landseer   NOVINKA  10–14

Cystinurie, DM exon 2, lokus D (d1), MD, trombopatie,

Genetický balíček pes: leonberger   NOVINKA  10–14

LEMP, LPN1, LPN2, LPPN3

Genetický balíček pes: mops   NOVINKA  10–14

DM exon 2, MH, PDE, PK, PLL

Genetický balíček pes: německý ovčák a vlčák   NOVINKA  10–14

DM exon 2, hypofyzární nanismus, MDR1, SLC, délka srsti I

Genetický balíček pes: papillon   NOVINKA  10–14

CDPA a CDDY, DM exon 2, NAD, pap - PRA1, vWD1

Genetický balíček pes: papillon a phalène   NOVINKA  7–14

DM exon 2, NAD, deficit faktoru VII, pap - PRA1, vWD1

Genetický balíček pes: portugalský vodní pes   NOVINKA  10–14

eo - PRA, GM1, prcd - PRA, IC

Genetický balíček pes: pudl   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: rhodéský ridgeback   NOVINKA  10–14

DM exon 2, hemofilie A, hemofilie B, JME, lokus B (bd, bc, bs), lokus D (d1)



www.veteo.cz 97

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: rotvajler   NOVINKA  10–14

Délka srsti I, DM exon 2, JLPP, LEMP, NAD, XL - MTM

Genetický balíček pes: ruský černý teriér   NOVINKA  7–10

DM exon 2, JLPP, SLC

Genetický balíček pes: russel teriér 1   NOVINKA  7–10

JBD, LOA, SCA

Genetický balíček pes: russel teriér 2   NOVINKA  10–14

DM exon 2, JBD, LOA, PLL, SCA

Genetický balíček pes: shiba inu   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: šeltie   NOVINKA  10–14

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

Genetický balíček pes: španělský vodní pes   NOVINKA  10–14

Brachyurie, CHG, DM exon 2, eo - PRA, NAD, prcd - PRA

Genetický balíček pes: tibetský teriér   NOVINKA  10–14

DM exon 2, hypofyzární nanismus, NCL, PLL, rcd4 - PRA

Genetický balíček pes: velký švýcarský salašnický pes   NOVINKA  10–14

DM exon 2, MH, P2Y12, SLC

Genetický balíček pes: welsh corgi   NOVINKA  10–14

Brachyurie, CDPA i CDDY, DM exon 2, rcd3 - PRA, vWD1



/ Katalog laboratorních vyšetření98

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček pes: zlatý retrívr   NOVINKA  10–14

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

Degenerativní myelopatie (exon 2) + defekt genu MDR-1   NOVINKA  10–14

Bílý švýcarský ovčák, border kolie, elo, McNab, australský ovčák, silken windhound, německý ovčák, bobtail, šeltie, wäller, dlouhosrstý vipet

Dilatační kardiomyopatie DCM1 + DCM2   NOVINKA  10–14

Dobrman

Genetická onemocnění

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Afibrinogenémie (AFG)   NOVINKA  10–14

Jezevčík

Achromatopsie (denní slepota) (ACHM, Achromatopsia, day 
blindness)   NOVINKA  

10–14

Labradorský retrívr, německý ovčák

Alexandrova choroba (AxD, Alexander Disease)   NOVINKA  10–14

Labradorský retrívr

Alportův syndrom (FN, Familiar Nephropathy, Alport Syndrome)   NOVINKA  10–14

Anglický špringršpaněl. samojed
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Alportův syndrom (FN, Familiar Nephropathy, Alport Syndrome) 10–14

Anglický kokršpaněl, cockapoo, velššpringršpaněl

Amelogenesis Imperfecta (AI, FEH, Familial Enamel Hypoplasia)   NOVINKA  10–14

Akita, americká akita, italský chrtík, parson russell teriér, samojed

Anomálie oka kolií (CEA, Collie Eye Anomaly) 10–14

Australský ovčák, bearded kolie, border kolie, boykin španěl, hokkaido-ken, landshirský patař, kanadský retrívr, kolie dlouhosrstá a krátskosrstá, šeltie, 
silken windhound, vipet dlouhosrstý

Ataxie finských honičů (FHA, CAFH, Finnish Hound Ataxia)   NOVINKA  7–10

Finský honič

Ataxie s pozdním nástupem (LOA, Late Onset Ataxia)   NOVINKA  10–14

Jack russell teriér, parson russell teriér

Atrofie CNS s cerebelární ataxií (CACA, CNS Atrophy with Cerebellar 
Ataxia)   NOVINKA  

10–14

Belgický ovčák

Bardet-Biedlův syndrom (BBS, Bardet-Biedl Syndrome)   NOVINKA  10–14

Komondor

Centronukleární myopatie (CNM, Centronuclear Myopathy) 10–14

Nemecká doga, labradorský retrívr, německý lovecký teriér

Citlivost na Mycobacterium avium complex (Mycobacterium Avium 
Complex (MAC) sensitivity)   NOVINKA  

10–14

Knírač malý

Cyklická neutropenie psů (GCS, Gray Collie Syndrom) 10–14

Kolie dlouhosrstá a krátkosrstá
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Cystinurie 10–14

Australský honácký pes, anglický buldok, francouzský buldoček, kontinentální buldok, staroanglický buldok, labradorský retrívr, landseer, mastif, 
novofundlandský pes, trpasličí pinč

Dandy-Walker-like malformace (DWS, DWLM, Dandy-Walker-Like 
Malformation)   NOVINKA  

7–10

Eurasier

Defekt genu MDR-1 10–14

Bílý švýcarský ovčák, border kolie, elo, australský ovčák, McNab, německý ovčák, bobtail, šeltie, kolie dlouhosrstá a krátkosrstá, silken windhound, 
wäller, vipet

Defekt myostatinu („Bully Whippets”) 10–14

Vipet

Deficit adheze leukocytů (CLAD, Canine Leukocyte Adhesion Defficiency) 7–10

Irský setr, irský červeno-bílý setr

Deficit adheze leukocytů typ III (LAD III, Leukocyte Adhesion 
Deficiency)   NOVINKA  

10–14

Německý ovčák

Deficit C3 (C3 Deficiency, Complement Component 3 Deficiency)   NOVINKA  10–14

Bretaňský ohař

Deficit faktoru VII (F7, Factor VII deficiency) 7–10

Erdelteriér, aljašský klee kai, bígl, deerhound, finský honič, papillon, phalene, velššpringršpaněl, knírač velký

Deficit fosfofruktokinázy (PFKD, Phoshofructokinase deficiency) 7–14

Americký kokršpaněl, anglický špringršpaněl, německý křepelák, vipet
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Deficit katalázy (Catalase Deficiency (CAT) / Hypocatalasemia / 
Acatalasemia)   NOVINKA  

10–14

Bígl

Deficit prekalikreinu (KLK, Prekallikrein Deficiency)   NOVINKA  10–14

Shih tzu

Deficit pyruvátdehydrogenázyfosfatázy-1 (PDP1 Deficiency, Pyruvate 
Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency)   NOVINKA  

10–14

Clumber španěl, sussex španěl

Deficit pyruvátkinázy (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency) 10–14

Basenji, bígl, cairn teriér, labradorský retrívr, mops, west highland white teriér

Deficit sukcinát-semialdehyddehydrogenázy (SSADHD, Succinic 
semialdehyde dehydrogenase deficiency)   NOVINKA  

10–14

Perský chrt

Degenerativní myelopatie (exon 1) (DM, Degenerative Myelopathy) 7–10

Bernský salašnický pes

Degenerativní myelopatie (exon 2) (DM, Degenerative Myelopathy) 7–10

Všechny rasy

Dentální hypomineralizace (RS, Raine Syndrome, Dental 
Hypomineralization)   NOVINKA  

7–10

Border kolie

Dentální-skeletální-retinální anomálie (DSRA, Dental-Skeletal-Retinal 
Anomaly)   NOVINKA  

10–14

Cane corso
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Dermatomyositida (DMS, Dermatomyositis)   NOVINKA  10–14

Kolie, šeltie

Dilatační kardiomyopatie (DCM, Dilated Cardiomyopathy)   NOVINKA  10–14

Velššpringršpaněl, knírač, knírač velký

Dilatační kardiomyopatie (PDK4) (DCM1, Dilated Cardiomyopathy)    NOVINKA  10–14

Dobrman

Dilatační kardiomyopatie (Titin) (DCM2, Dilated Cardiomyopathy)    NOVINKA  10–14

Dobrman

Diluce barvy a neurologické defekty (CDN, Color Dilution 
and Neurological Defects)   NOVINKA  

10–14

Jezevčík

Disproporční dwarfismus (DD, Disproportionate Dwarfism)   NOVINKA  10–14

Argentinská doga

Dysfunkce mozku (CDF, Cerebral Dysfunction)   NOVINKA  10–14

Stabyhoun

Dysplazie okuloskeletální/dysplazie retinální (OSD/RD, Oculo-Skeletal 
Dysplasia/Retinal Dysplasia)

10–14

Labradorský retrívr

Dystrofická epidermolysis bulosa (DEB, Dystrophic Epidermolysis 
Bullosa)   NOVINKA  

10–14

Středoasijský pastevecký pes

Ektodermální dysplazie/Syndrom křehké kůže (ED/SFS, Ectodermal 
Dysplasia/Skin Fragility Syndrome)   NOVINKA  

10–14

Chesapeake Bay retrívr
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Encefalitida mopsů (PDE, Pug Dog Encephalitis) 10–14

Mops

Encefalopatie aljašských husky (AHE, Alaskan Husky 
Encephalopathy)   NOVINKA  

10–14

Aljašský husky

Exfoliativní kožní lupus erythematosus (ECLE, Exfoliative Cutaneous 
Lupus Erythematosus)   NOVINKA  

10–14

Německý krátkosrstý ohař, maďarský krátkosrstý ohař

Fanconiho syndrom (FS, Fanconi Syndrome)   NOVINKA  10–14

Basenji

Fukosidóza 10–14

Anglický špringršpaněl

Gall Bladder Mucocele (GBM)   NOVINKA  10–14

Cairn teriér, cockapoo, americký kokršpaněl, anglický kokršpaněl, šeltie, špic miniaturní

Gangliosidóza typ GM1 10–14

Sibiřský husky, portugalský vodní pes, shiba inu

Gangliosidóza typ GM2   NOVINKA  10–14

Japonský chin, toy pudl, shiba inu

Glanzmannova trombastenie (GT, Glanzmann Thrombasthenia, 
Thrombasthenic Thrombopathia)   NOVINKA  

10–14

Pyrenejský horský pes

Glaukom a goniodysgeneze (GGD, Glaucoma 
and Goniodysgenesis in Border Collie)   NOVINKA  

7–10

Border kolie
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Glykogenóza typ Ia (GSD Ia, Glycogen Storage Disease, von Gierkego 
choroba)   NOVINKA  

10–14

Maltézský psík

Glykogenóza typ II (GSD II, Glycogen Storage Disease, Pompeho 
choroba)   NOVINKA  

10–14

Finský laponský pes, laponský ovčák, švédský laponský pes

Glykogenóza typ IIIa (GSD IIIa, Glycogen Storage Disease) 10–14

Kudrnatý retrívr

Hemofilie A (faktor VIII) 10–14

Boxer, havanský psík, německý ovčák, bobtail, rhodéský ridgeback

Hemofilie B (faktor IX) 10–14

Americká akita, hovawart, lhasa apso, rhodéský ridgeback

Hereditární ataxie (HA, Hereditary Ataxia)   NOVINKA  7–10

Norský buhund, bobtail, gordonsetr

Hereditární digitální hyperkeratóza (DH, HDH, Digital Hyperkeratosis, 
Hereditary Footpad Hyperkeratosis/Corny Feet)   NOVINKA  

7–10

Bordeauxská doga, Kromforländerr, irský teriér

Hereditární ichtyóza (Congenital Ichthyosis / Great Dane 
Ichthyosis)   NOVINKA  

10–14

Německá doga

Hereditární katarakta (HSF4) 10–14

Boston teriér, francouzský buldoček, australský ovčák, stafordširský bulteriér, wäller
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK, Hereditary Nasal 
Parakeratosis)

10–14

Labradorský retrívr

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK, Hereditary Nasal 
Parakeratosis)

10–14

Greyhound

Hereditnární rachitída rezistentní na vitamín D (HVDRR, Hereditary 
Vitamin D - Resistant Rickets)   NOVINKA  

10–14

Špic miniaturní

Horečka šarpejů (SPAID, Shar Pei Autoinflammatory Disease) 7–10

Shar pei

Hyperekplexie (startle disease) 10–14

Španělský galgo, irský vlkodav

Hyperurikosurie a hyperurikémie (HUU, SLC) 7–10

Všechny rasy

Hypofosfatázie (HPP, Hypophosphatasia)   NOVINKA  10–14

Karelský medvědí pes

Hypofyzární nanismus (Pituitary dwarfism) 10–14

Bílý švýcarský ovčák, karelský medvědí pes, laponský ovčák, německý ovčák, tibetský teriér, saarlooský vlčák, československý vlčák

Charcot-Marie-Toothova choroba (CMT, Charcot-Marie-Tooth 
disease)   NOVINKA  

10–14

Knírač malý
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Chondrodystrofie (CDDY) s degenerací meziobratlových plotének (IVDD) 
a chondrodysplazie (CDPA)

10–14

Všechny rasy

Ichtyóza 10–14

Americký buldok

Ichtyóza typ 1   NOVINKA  14–21

Goldendoodle, zlatý retrívr

Ichtyóza typ 2   NOVINKA  14–21

Goldendoodle, zlatý retrívr

Ichtyóza/Epidermolytická hyperkeratóza (EHK, Epidermolytic 
Hyperkeratosis)   NOVINKA  

10–14

Norfolský teriér

Imerslund-Gräsbeckův syndrom (IGS, Imerslund-Gräsbeck Syndrome, 
Cobalamin Malabsorption)   NOVINKA  

7–10

Bígl, border kolie, komondor

Junkční epidermolysis bullosa (JEB, Junctional Epidermolysis Bullosa) 10–14

Německý ohar krátkosrstý

Juvenilní encefalopatie (JBD, Juvenile Brain Disease, Juvenile 
Encephalopathy)   NOVINKA  

10–14

Jack russell teriér, parson russell teriér

Juvenilní epilepsie (JE, Juvenile Epilepsy)   NOVINKA  7–10

Lagotto romagnolo
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie (JLPP, Juvenile 
Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy)

7–10

Černý ruský teriér, rotvajler

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME, Juvenile Myoclonic Epilepsy)   NOVINKA  7–10

Rhodéský ridgeback

Kardiomyopatie s juvenilní mortalitou (CJM, Cardiomyopathy with1 
Juvenile Mortality)   NOVINKA  

10–14

Belgický ovčák

Kongenitální myastenický syndrom (CMS, Congenital Myasthenic 
Syndrome)

10–14

Zlatý retrívr, jack russell teriér, labradorský retrívr, parson russel teriér, dánský ohař

Krabbeho choroba (globoidní leukodystrofie) 10–14

Cairn teriér, irský setr, west highland white teriér

Kraniomandibulární osteopatie (CMO, Craniomandibular Osteopathy) 7–10

Cairn teriér, skotský teriér, west highland white teriér

Krátkoocasost (brachyurie) 7–10

Australský ovčák, australský honácký pes, rakouský pinč, bourbonský ohař, ardénský bouvier, brazilský teriér, bretaňský ohař, chorvatský ovčák, 
dánsko-švédský farmářský pes, jack russell teriér, karelský medvědí pes, mudi, polský nížinný ovčák, pyrenejský ovčák, savojský ovčák, šiperka, 
španělský vodní pes, švédský vallhund, welsh corgi

L-2-hydroxyglutarová acidurie (L-2-HGA, L-2-Hydroxyglutaric Aciduria) 7–10

Stafordširský bulteriér, jorkšírský teriér

Laforova myoklonická epilepsie   NOVINKA  10–14

Baset, bígl, francouzský buldoček, čivava, jezevčík, novofunlandský pes, welsh corgi pembroke
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Lagotto střádající nemoc (LSD, Lagotto Storage Disease)   NOVINKA  7–10

Lagotto romagnolo

Laryngeální paralýza a polyneuropatie typ 3 (LPPN3, Laryngeal 
Paralysis with Polyneuropathy type 3)   NOVINKA  

10–14

Bernardýn, labradorský retrívr, leonberger

Letální akrodermatitida u bulteriérů (LAD, Lethal Acrodermatitis in Bull 
Terriers)   NOVINKA  

10–14

Bulteriér, miniaturní bulteriér

Letální onemocnění plic (LLD/ LAMP3, Lethal Lung Disease)   NOVINKA  10–14

Erdelteriér

Leukoencefalomyelopatie (LEMP, Leukoencephalomyelopathy) 10–14

Německá doga, leonberger, rotvajler

Leukoencefalopatie/leukodystrofie (LEP, LD, Leukoencephalopathy, 
Leukodystrophy)   NOVINKA  

10–14

Knírač

Lundehundův syndrom (LHS, Lundehund Syndrome)   NOVINKA  10–14

Norský lundehund

Makrotrombocytopenie (MTC, Macrothrombocytopenia)   NOVINKA  10–14

Bišonek, boxer, cairn teriér, kavalír king charles španěl, čivava, kokršpaněl, havanský psík, jack russell teriér, labradorský retrívr, maltézský psík, norfolk 
teriér, parson russell teriér, pudl, shih tzu

Makulární korneální dystrofie (MCD / CHST6, Macular Corneal 
Dystrophy)   NOVINKA  

10–14

Labradorský retrívr
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Maligní hypertermie (MH, Malignant Hyperthermia) 7–10

Všechny rasy

May-Hegglinova anomálie (MHA, May - Hegglin Anomaly)   NOVINKA  10–14

Mops

Mikroftalmie (RBP4, Microphthalmia)   NOVINKA  7–10

Irský jemnosrstý pšeničný teriér

Mukopolysacharidóza typ IIIa (MPS IIIa, 
Mucopolysaccharidosis type IIIa)   NOVINKA  

10–14

Novozélandský ovčák, jezevčík drsnosrstý

Mukopolysacharidóza typ IIIb (MPS IIIb, 
Mucopolysaccharidosis type IIIb)   NOVINKA  

10–14

Šiperka

Mukopolysacharydóza typ VI (MPS IIIa, 
Mucopolysaccharidosis type IIIa)   NOVINKA  

10–14

Trpasličí pinč

Mukopolysacharidóza typ VII (MPS VII, Mukopolysacharidosis type VII) 10–14

Německý ovčák, brazilský teriér

Muskulární dystrofie (MD, Muscular Dystrophy) 10–14

Kavalír King Charles španěl, zlatý retrívr, landseer, norfolk teriér

Musladin-Leuke syndrom (MLS, Musladin-Leuke Syndrome) 7–10

Bígl

Myotubulární myopatie vázaná na chromozom X (XLMTM, X-Linked 
Myotubular Myopathy)   NOVINKA  

10–14

Labradorský retrívr, rotvajler
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Nakropelsie 10–14

Dobrman, jezevčík, labradorský retrívr

Nefropatie se ztrátou proteinů (PLN, Protein Losing Nephropathy) 7–10

Irský pšeničný jemnosrstý teriér

Nemalinová myopatie (NM, Nemaline Myopathy)   NOVINKA  10–14

Americý buldok

Neonatální cerebelární abiotrofie (NCCD, Neonatal Cortical Cerebellar 
Abiotrophy)   NOVINKA  

10–14

Bígl, maďarský ohař krátkosrstý

Neonatalní encefalopatie (NEwS, Neonatal 
Encephalopathy with Seizures)

10–14

Pudl velký

Neuroaxonální dystrofie (NAD, Neuroaxonal Dystrophy) 10–14

Španělský vodní pes, lagotto romagnolo, papilon, rotvajler

Neuronální ceroidlipofuscinóza (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) 10–14

Australský honácký pes, australský ovčák

Neuronální ceroidlipofuscinóza (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) 10–14

Americký stafordširský teriér, border kolie, americký buldok, cane corso, perský chrt, čivava, zlatý retrívr, čínský chocholatý pes, jezevčík, anglický setr, 
gordonsetr, tibetský teriér

Neuropatie anglických chrtů (GHN, Greyhound Hereditary 
Neuropathy)   NOVINKA  

10–14

Greyhound

Obezita (ADI, Adiposity)   NOVINKA  10–14

Hladkosrstý retrívr, labradorský retrívr
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Okulo-skeletální dysplazie 3/Retinální dysplazie (OSD3/RD, Oculo-
Skeletal Dysplasia 3/Retinal Dysplasia)   NOVINKA  

10–14

Severský eskymácký pes, tamaskan

Paralýza hrtanu (LP, Laryngeal Paralysis) 10–14

Bulteriér, miniaturní bulteriér

Paroxysmální zátěží indukovaná dyskineze (PED, Paroxysmal Exercise-
Induced Dyskinesia)   NOVINKA  

10–14

Šeltie

Polycystická choroba ledvin (PKD, Policystic Kidney Disease) 10–14

Bulteriér

Polyneuropatie aljašských malamutů (AMPN, Alaskan Malamute 
Polyneuropythy)   NOVINKA  

10–14

Ajlašský malamut

Polyneuropatie Leonbergerů typ 1 (LPN1, Leonberger Polyneuropathy 1) 10–14

Leonberger

Polyneuropatie leonbergerů typ 2 (LPN2, Leonberger Polyneuropathy 2) 10–14

Leonberger

Pooperační hemoragie (P2Y12/P2RY12, Postoperative 
Hemorrhage)   NOVINKA  

10–14

Velký švýcarský salašnický pes

Primární ciliární dyskineze (PCD, Primary Ciliary Dyskinesia)   NOVINKA  10–14

Aljašský malamut, bobtail
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG, Primary Open Angle 
Glaucoma)   NOVINKA  

10–14

Bretoňský baset, baset, bígl, norský losí pes šedý, petit basset griffon vendeen

Primární glaukom s otevřeným úhlem a primární luxace čočky (POAG / 
PLL, Primary Open Angle Glaucoma and Primary Lens Luxation)   NOVINKA  

7–10

Shar pei

Primární luxace čočky (PLL, Primary Lens Luxation) 7–10

Americký eskymácký pes, americký bezsrstý teriér, americký toy teriér, australský honácký pes, miniaturní bulteriér, dánsko-švédský farmářský 
pes, foxteriér, čínský chocholatý pes, jack russell teriér, lakeland teriér, lancashirský patař, lucas teriér, mops, německý lovecký teriér, norfolk teriér, 
norwich teriér, parson russel teriér, patterdale teriér, krysí teriér, sealyham teriér, italský volpino, teddy roosvelt teriér, tenterfield teriér, tibetský teriér, 
velšteriér, jorkšírský teriér, westfalen teriér

Paroxyzmální dyskinezie (PxD, Paroxysmal Dyskinesia)   NOVINKA  10–14

Irský jemnosrstý pšeničný teriér

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 1 (rcd1-PRA, 
rod-cone dysplasia 1 – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Irský setr, irský červeno-bílý setr

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková, typ 1a 
(rcd1a-PRA, rod-cone dysplasia 1a – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Sloughi

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 2 (rcd2-PRA, 
rod-cone dysplasia 2 – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Kolie dlouhosrstá a krátkosrstá

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková, typ 3 (rcd3-PRA, 
rod-cone dysplasia 3 – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Čínský chocholatý pes, pomeranian, welsh corgi cardigan
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 4 (rcd4-PRA, 
rod-cone dysplasia 4 – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Australský honácký pes, malý münsterlandský ohař, anglický setr, irský setr, irský červeno-bílý setr, gordonsetr, podhalaňský ovčák, polský nížinný 
ovčák, pudl, tibetský teriér, dánský ohař

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková (crd–PRA, cone–
rod dystrophy – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Jezevčík drsnosrstý

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 1 (crd1-PRA, 
cone-rod dystrophy 1 – Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Americký stafordširský teriér

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 2 
(crd2-PRA, cone - rod dystrophy 2 - Progressive Retinal Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Americký pitbulteriér

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 3 
(crd3-PRA, cone - rod dystrophy 3 - Progressive Retinal Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Glen of imaal teriér

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková, typ 4 (cord1-
PRA/crd4-PRA, cone-rod dystrophy 4 – Progressive Retinal Atrophy)

7–10

Bígl, clumber španěl, kudrnatý retrívr, jezevčík hladkosrstý, dlouhosrstý a drsnosrstý, boloňka, anglický špringršpaněl

Progresivní retinální atrofie – postupující dysplazie tyčinkočípková 
(prcd-PRA, progressive rod-cone dystrophy – Progressive Retinal 
Atrophy)

10–14

Americký kokršpaněl, americký eskymácký pes, australský ovčák, australský honácký pes s krátkým ocasem, bearded kolie, boloňský psík, boloňka, 
chesapeake bay retrívr, čivava, čínský chocholatý pes, anglický kokršpaněl, anglický ovčácký pes, entlebuchský salašnický pes, finský laponský pes, 
francouzský vodní pes, zlatý retrívr. jack russell teriér, karelský medvědí pes, kuvasz, laplandský ovčák, labradorský retrívr, lagotto romagnolo, horský 
pes, holandský tulipánový pes, norský šedý losí pes, kanadský retrívr, portugalský retrívr, pudl, parson russell teriér, knírač, šiperka, hedvábný teriér, 
španělský retrívr, špic, švédský laponský pes, wäller, jorkšírský teriér

Progresivní retinální atrofie (CNGA1-PRA)   NOVINKA  10–14

Šeltie
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Progresivní retinální atrofie (IFT122 - PRA, Progressive Retinal 
Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Laponský ovčák

Progresivní retinální atrofie (JPH2 - PRA, Progressive Retinal 
Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Shih tzu

Progresivní retinální atrofie (NECAP1-PRA, Progressive Retinal Atrophy 
NECAP1)   NOVINKA  

10–14

Knírač velký

Progresivní retinální atrofie (pap-PRA1)   NOVINKA  7–10

Papillon, phalene

Progresivní retinální atrofie (PRA) 10–14

Bulmastif, anglický mastif

Progresivní retinální atrofie (PRA3, Progressive Retinal Atrophy)   NOVINKA  10–14

Tibetský španěl, tibetský teriér

Progresivní retinální atrofie (PRA4, Progressive Retinal Atrophy 4)   NOVINKA  10–14

Lhasa apso

Progresivní retinální atrofie s časným nástupem (EO-PRA, Early Onset 
Progressive Retinal Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Španělský vodní pes, portugalský vodní pes

Progresivní retinální atrofie typ B1 (Type B1 PRA, HIVEP3, Type B1 
Progressive Retinal Atrophy)   NOVINKA  

10–14

Knírač malý
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Progresivní retinální atrofie u Basenji (BAS-PRA, Progressive Retinal 
Atrophy Basenji type)   NOVINKA  

10–14

Basenji

Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů (GR-PRA1, Golden 
Retriever Progressive Retinal Atrophy)

7–10

Zlatý retrívr

Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů typ 2 (GR-PRA2, Golden 
Retriever Progressive Retinal Atrophy)

7–10

Zlatý retrívr

Progresivní retinální atrofie vázaná na chromozom X (XL-PRA, X linked 
Progressive Retinal Atrophy)

10–14

Sibiřský husky, samojed

Psí multifokální retinopatie, typ 1 (CMR1, Canine Multifocal Retinopathy) 10–14

Boerboel, buldog, americký buldok, francouzský buldoček, bulmastif, cane corso, kanárská doga, bordeauxská doga, laponský ovčák, anglický mastif, 
australský ovčák, pyrenejský horský pes

Psí multifokální retinopatie, typ 2 (CMR2, Canine Multifocal Retinopathy) 10–14

Coton de tulear

Renální cystadenokarcinom a nodulární dermatofibróza (RCND, Renal 
Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis)   NOVINKA  

10–14

Německý ovčák

Renální dysplazie a hepatická fibróza (RDHN, Renal Dysplasia 
and Hepatic Fibrosis)   NOVINKA  

10–14

Norwich teriér

Rozštěp pysku/patra a syndaktylie (CLPS, Cleft Lip/Palate 
and Syndactyly)   NOVINKA  

10–14

Kanadský retrívr
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Scottův syndrom (Canine Scott Syndrome, hemoragická diatéza)   NOVINKA  10–14

Německý ovčák

Senzorická neuropatie (SN, Sensory Neuropathy)   NOVINKA  10–14

Border kolie

Skeletální dysplazie 2 (dwarfismus, SD2, Skeletal Dysplasia 2)   NOVINKA  7–10

Labradorský retrívr

Sklon k nežádoucímu chování u belgických ovčáků malinois (BP, 
Behaviour Propensity)

10–14

Belgický ovčák malinois

Spinální dysrafismus (NTD, Spinal dysraphism/Neural Tube 
Defects)   NOVINKA  

10–14

Výmarský ohař

Spinocerebelární ataxie (SCA, Spinocerebellar Ataxia)   NOVINKA  7–10

Americký toy teriér, foxteriér, jack russell teriér, parson russell teriér, tenterfield teriér

Spondylo-kostální dysostóza (JLS, Jarcho - Levin Syndrome, 
Spondylocostal dysostosis)   NOVINKA  

10–14

Knírač malý

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární ataxií (SDCA1, Spongy 
Degeneration with Cerebellar Ataxia)   NOVINKA  

10–14

Belgický ovčák, holandský ovčák

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární ataxií (SDCA2, Spongy 
Degeneration with Cerebellar Ataxia)   NOVINKA  

10–14

Belgický ovčák, holandský ovčák
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Stargardtova nemoc (STGD, Stargardt Disease, Retinal 
Degeneration)   NOVINKA  

10–14

Španělský galgo, irský vlkodav

Subakutní nekrotizující encefalopatie (SNE, Subacute Necrotizing 
Encephalopathy)   NOVINKA  

10–14

Jorkšírský teriér

Syndrom akrální mutilace (AMS, Acral Mutilation Syndrome)   NOVINKA  7–10

Anglický kokršpaněl, francouzský španěl, anglický špringršpaněl, greyhound, německý krátkosrstý ohař

Syndrom akutní respirační tísně (ARDS, Acute Respiratory Distress 
Syndrome)   NOVINKA  

10–14

Dalmatin

Syndrom horních cest dýchacích (UAS, Upper Airway Syndrome)   NOVINKA  10–14

Norwich teriér

Syndrom přetrvávajícího Müllerova kanálu (PMDS, Persistent Müllerian 
duct syndrome)   NOVINKA  

7–14

Knírač malý

Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti (DE/CC, Dry Eye and Curly Coat 
Syndrome)

7–10

Kavalír King Charles španěl

Syndrom třesoucího se štěněte (SPS, Shaking Puppy Syndrome)   NOVINKA  10–14

Anglický šprinrgšpaněl, výmarský ohař

Syndrom uvězněných neutrofilů (TNS, Trapped Neutrophil Syndrome) 7–10

Border kolie
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Systémová degenerace psů (CMSD, PNA, Canine Multiple System 
Degeneration)   NOVINKA  

10–14

Čínský chocholatý pes, kerry blue teriér

Šeroslepost (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness) 7–10

Briard

Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID, Severe Combined 
Immunodeficiency)

10–14

Watterhoun, jack russell teriér, parson russell teriér

Těžká kombinovaná imunodeficience vázaná na chromozom X (X-SCID, 
X-Linked Severe Combined Immunodeficiency)   NOVINKA  

10–14

Baset, welsh corgi

Toxikóza mědí (CT, Copper Toxicosis) 10–14

Bedlington teriér, dobrman, labradorský retrívr

Trombopatie (Thrombopathy)   NOVINKA  10–14

Baset, landseer

Van den Ende–Guptův syndrom (VDEGS, van den Ende-Gupta 
Syndrome)   NOVINKA  

7–10

Americký toy teriér, foxteriér

Ventrikulární arytmie (IVA, Ventricular Arrhythmia)   NOVINKA  10–14

Rhodéský ridgeback

Von Willebrandova choroba, typ 1 (vWD, von Willebrand Disease) 7–10

Bernský salašnický pes, coton de tulear, dobrman, drentský koroptvář, kerry blue teriér, kromfohrländer, manchester teriér, papillon, welsh corgi 
pembroke, německý pinč, pudl, stabyhoun
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Von Willebrandova choroba, typ 2 (vWD, von Willebrand Disease) 7–10

Německý ohař krátkosrstý a drátosrstý

Von Willebrandova choroba, typ 3 (vWD, von Willebrand Disease) 10–14

Holandský křepelák, šeltie, skotský teriér

Vrozená hypotyreóza (CHG, Congenital Hypothyroidis with Goiter)   NOVINKA  10–14

Francouzský buldoček, foxteriér, španělský vodní pes, krysí teriér, tenterfield teriér

Vrozená lomivost kostí (osteogenesis imperfecta) 10–14

Bígl, zlatý retrívr, jezevčík krátkosrstý, dlouhosrstý a drsnosrstý

Vrozená myotonie 10–14

Australský honácký pes, labradorský retrívr, knírač malý

Warburgův mikrosyndrom 1 (WARBM1, Warburg Micro 
Syndrome 1)   NOVINKA  

10–14

Husky

Záchvatovité padání (EF, Episodic Falling) 7–10

Kavalír King Charles španěl

Zakrslost podobná Robinowovu syndromu (DVL2, Robinow-like 
Syndrome)   NOVINKA  

10–14

Americký pitbulteriér, americký stafordširský teriér, boston teriér, buldok, anglický buldok, francouzský buldoček, staroanglický buldok, bordeauxská 
doga, shih tzu, bulteriér

Zakrslost, chondrodysplazie (Dwarfism, Chondrodysplasia)   NOVINKA  10–14

Činuk, karelský medvědí pes, norský losí pes šedý

Zánětlivá myopatie (IM, Inflammatory Myopathy)   NOVINKA  10–14

Holandský ovčák
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Zánětlivé onemocnění plic (IPD, Inflammatory Lung Disease)   NOVINKA  7–10

Kolie dlouhosrstá a krátkosrstá

Zátěží vyvolaný kolaps (EIC, Exercise Induced Collapse) 7–10

Boykin španěl, chesapeake bay retrívr, clumber španěl, kudrnatý retrívr, labradorský retrívr, bobtail, welsh corgi pembroke, německý drátosrstý ohař

Kočka

Profily

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček kočka: barmská kočka   NOVINKA  10–14

BHD, gangliosidóza typ 2, hypokalémie

Genetický balíček kočka: bengálská kočka   NOVINKA  10–14

b - PRA, PKDef, rdAc - PRA

Genetický balíček kočka: birma   NOVINKA  10–14

Hypotrichóza, MPS6, pd - PRA, PKD

Genetický balíček kočka: britská kočka krátkosrstá a dlouhosrstá   NOVINKA  10–14

ALPS, pd - PRA, PKD
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Genetický balíček kočka: mainská mývalí kočka   NOVINKA  10–14

HCM A31P, PKDef, SMA

Genetický balíček kočka: norská lesní kočka   NOVINKA  10–14

Jantarové zbarvení, GSD IV, PKDef

Genetický balíček kočka: orientální kočka, siamská kočka   NOVINKA  10–14

Gangliosidóza typ 1 a 2, MPS6, PCG, rdAc - PRA

Genetický balíček kočka: perská kočka   NOVINKA  10–14

AMD, pd - PRA, PKD

Genetický balíček kočka: ragdoll   NOVINKA  10–14

HCM A31P, HCM R820W, pd - PRA, PKD

Genetický balíček kočka: sphynx   NOVINKA  10–14

CMS, krevní skupiny geneticky, hypokalémie

Balíček vrozených onemocnění kočka   NOVINKA  10–14

Krevní skupiny geneticky, GSD IV, HCM A31P, HCM R820W, PKD, PKDef, rdAc - PRA, SMA
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Genetická onemocnění

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Acrodermatitis enteropathica (AE)    NOVINKA  10–14

Turecká van

Alfa-manosidóza (AMD, Alpha-mannosidosis) 10–14

Perská kočka

Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom (ALPS, Autoimmune 
Lymphoproliferative Syndrome)

10–14

Britská krátkosrstá kočka

Cystinurie 10–14

Všechny rasy

Deficit faktoru XI   NOVINKA  10–14

Manská mývalí kočka

Deficit pyruvátkinázy (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency) 7–10

Habešská kočka, egyptská mau, bengálská kočka, evropská kočka krátkosrstá a dlouhosrstá, LaPerm, mainská mývalí kočka, norská lesní kočka, 
sibiřská kočka, ocicat, savanová kočka, singapurská kočka

Frontonazální dysplazie barmských koček (BHD, Burmese Head Defect) 10–14

Barmská kočka

Gangliosidóza typ 1 10–14

Korat, balinéská kočka, orientální kočka krátkosrstá, sejšelská kočka, siamská kočka, thajská kočka, peterbald

Gangliosidóza typ 2 10–14

Korat, barmská kočka
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Glykogenóza typ IV (GSD IV, Glycogen Storage Disease, Andersenova 
choroba)

10–14

Norská lesní kočka a její kříženci

Hypertrofická kardiomyopatie A31P (HCM, Hypertrophic 
Cardiomyopathy)

7–10

Manská mývalí kočka a její kříženci

Hypertrofická kardiomyopatie sphynxů (HCM, Hypertrophic 
Cardiomyopathy)   NOVINKA  

10–14

Sphynx

Hypertrofická kardiomyopatie R820W (HCM, Hypertrophic 
Cardiomyopathy)

7–10

Ragdoll a její kříženci

Hypokalémie 7–10

Australská mist, barmská kočka, burmilla, cornish rex, devon rex, singapurská kočka, tonkinská kočka

Hypotrichóza a zkrácená délka života (Hypotrichosis and Short Life 
Expectancy)

10–14

Birma

Kongenitální myastenický syndrom (CMS, Congenital myasthenic 
syndrome)

10–14

Devon rex

Mukopolysacharidóza typu VI (MPS6, Mucopolysaccharidosis type VI) 10–14

Balinéská kočka, birma, evropská kočka krátkosrstá, jávská kočka, orientální kočka krátkosrstá, sejšelská kočka, siamská kočka, thajská kočka, 
tonkijská kočka, peterbald

Mukopolysacharidóza typu VII (MPS VII, 
Mucopolysaccharidosis type VII)

10–14

Všechny rasy
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Osteochondrodysplazie (OCD, Osteochondrodysplasia) 10–14

Skotská klapouchá kočka

Polycystická choroba ledvin (PKD, Policystic Kidney Disease) 7–10

Angora, britská kočka krátkosrstá a dlouhosrstá, birma, colorpoint, exotická kočka krátkosrstá, kartouzská kočka, perská kočka a její kříženci, ruská 
modrá kočka, skotská klapouchá kočka, selkirk rex

Primární kogenitální glaukom (PCG, Primary Congenital Glaucoma) 10–14

Siamská kočka

Progresivní retinální atrofie (rdAc-PRA, retinal 
degeneration in Abyssinian cats - Progressive Retinal Atrophy)

7–10

Habešská kočka, americká curl, americká wirehair, balinéská kočka, bengálská kočka, colorpoint krátkosrstý, cornish rex, jávská kočka, munchkin, 
ocicat, orientální kočka krátkosrstá, peterbald, sejšelská kočka, siamská kočka, singapurská kočka, somálská kočka, thajská kočka, tonkijská kočka

Progresivní retinální atrofie (rdy-PRA, rod cone dysplasia – Progressive 
Retinal Atrophy)

10–14

Habešská kočka, somálská kočka, ocicat

Progresivní retinální atrofie bengálských koček (b-PRA, Bengal 
Progressive Retinal Atrophy)

7–10

Bengálská kočka

Progresivní retinální atrofiei (pd-PRA, persian derived - Progressive 
Retinal Atrophy)

10–14

Angora, birma, britská kočka krátkosrstá a dlouhosrstá, kartouzská kočka, colorpoint, exotická kočka krátkosrstá, perská kočka, ragdoll, ruská modrá 
kočka, selkirk rex, skotská klapouchá kočka

Spinální muskulární atrofie (SMA, Spinal Muscular Atrophy) 10–14

Mainská mývalí kočka

Vrozená myotonie (Myotonia Congenita) 10–14

Všechny rasy
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Srst - pes

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Balíček barev srsti pes: loci A, B, D (d1), E (e1), I, K, S   NOVINKA  10–14

Lokus A, lokus D (d1), lokus E (e1), lokus I, lokus K, lokus S

Bílá skvrnitost "panda"   NOVINKA  10–14

Německý ovčák

Délka srsti I   NOVINKA  7–10

Všechny rasy (včetně: akita inu, aljašský malamut, francouzský buldoček, afghánský chrt, čau-čau, husky, pražský krysařík, samojed, shar pei)

Délka srsti II   NOVINKA  10–14

Akita inu, aljašský malamut, francouzský buldoček, afghánský chrt, čau-čau, husky, pražský krysařík, samojed, shar pei

Délka srsti I a II   NOVINKA  10–14

Akita inu, aljašský malamut, francouzský buldoček, afghánský chrt, čau-čau, husky, pražský krysařík, samojed, shar pei

Gen absence srsti u bezsrstých plemen   NOVINKA  10–14

Skotský chrt, čínský chocholatý pes, mexický naháč, peruánský naháč

Kudrnatá srst (curly) 7–10

Všechny rasy

Lokus A (Agouti, černé/aguti – divoké zbarvení) 10–14

Všechny rasy

Lokus B (hnědé zbarvení, b4, be, bh)   NOVINKA  10–14

Sibiřský husky, lancashirský patař, australský ovčák
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Locus B (hnědé zbarvení, bd, bc, bs) 7–10

Všechny rasy

Lokus C (albinismus očí a kůže, caL a OCA2) 10–14

Lhasa apso, pekingský palácový psík, pomeranian, špic, německý špic velký, vlčí špic

Lokus C (albinismus očí a kůže, OCA4) 10–14

Bulmastif

Lokus D (d1) (naředění barvy, dilution)   NOVINKA  7–10

Všechny rasy (včetně: italský chrt, arabský chrt, čau-čau, čivava, pumi, thajský ridgeback)

Lokud D (d2) (naředění barvy, dilution)   NOVINKA  10–14

Arabský chrt, čau-čau, thajský ridgeback

Lokud D (d3) (naředění barvy, dilution)   NOVINKA  10–14

Italský chrt, čivava, pumi

Lokus E (e1) (žluté, citrónově žluté, červené, krémové, meruňkové 
zbarvení)

7–10

Všechny rasy

Lokud E (e2) (zbarvení žluté, červené)   NOVINKA  10–14

Australský honácký pes

Lokus E (eA) (zaječí zbarvení)   NOVINKA  10–14

Všechny rasy kromě: americký kokršpaněl, anglický kokršpaněl, barzoj, afghánský chrt, perský chrt

Lokus E (eG) (zbarvení: domino - afgánský chrt / grizzle - perský chrt / 
sobolí - barzoj)   NOVINKA  

10–14

Barzoj, afgánský chrt, perský chrt
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Lokus EH (sobolí zbarvení) 7–10

Anglický kokršpaněl, americký kokršpaněl

Lokus EM (černá maska) 7–10

Všechny rasy

Lokus H (harlekýn) 10–14

Německá doga

Lokus I (intenzita feomelaninu)   NOVINKA  10–14

Akita inu, aljašský malamut, australský silky teriér, bílý švýcarský ovčák, bišonek, francouzský buldoček, afgánský chrt, coton de tulear, kudrnatý 
retrívr, německá doga, elo, eurasier, sibiřský husky, leonberger, mops, australský ovčák, německý ovčák, pudl, puli, saluki, samojed, irský pšeničný 
jemnosrstý teriér, knírač, west highland white teriér

Lokus K (dominantní černá, alela KB) 10–14

Všechny rasy
Upozornění: nezahrnuje alely kbr (brindle) a ky.

Lokus M (merle: M, Mc, Ma, Mh, m) 10–14

Všechny rasy

Lokus S (bílá skvrnitost) 10–14

Všechny rasy

Lokus T (skvrnitost: strakatost, skvrny, fleky)   NOVINKA  10–14

Všechny rasy

Nestandardní osrstění (IC, Improper Coat)   NOVINKA  10–14

Portugalský vodní pes

Vypadávání srsti (línání, shedding)   NOVINKA  10–14

Všechny rasy
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Vzor sedla   NOVINKA  10–14

Baset, welsh corgi

Zbarvení "kakao" (tmavě hnědá, tmavě čokoládová)   NOVINKA  10–14

Francouzský buldoček

Znaky obočí a vousů (furnishing) 10–14

Všechny rasy

Srst - kočka

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Balíček barev srsti kočka: bengálská kočka   NOVINKA  10–14

Zbarvení: hnědé (skořicové, čokoládové), sněžné, charcoal, lokus D (zředění, dilution)

Balíček barev srsti kočka: všechna plemena   NOVINKA  10–14

Zbarvení: hnědé (skořicové, čokoládové), birma, colourpoint (siam/mink/birma), lokus A (Agouti, černé/divoké), lokus D (zředění, dilution)

Albino zbarvení 10–14

Všechny rasy

Jantarové zbarvení (amber) 7–10

Norská lesní kočka a její kříženci
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Hnědé zbarvení (skořicové, čokoládové) 7–10

Všechny rasy

Barmské ředění (russet) 10–14

Barmská kočka

Colourpoint zbarvení (siam/mink/burma) 10–14

Všechny rasy kromě bengálské kočky

Dominantní bílá/bílá žíhaná 7–10

Všechny rasy

Sněžné zbarvení 10–14

Bengálská kočka

Charcoal zbarvení 10–14

Bengálská kočka

Délka srsti 10–14

Všechny rasy

Lokus A (Agouti, černá/aguti – divoké zbarvení) 7–10

Všechny rasy

Lokus D (naředění barvy, dilution) 7–10

Všechny rasy
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Ptáci

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Určení pohlaví u ptáků 7–10

Je potřeba uvést název druhu ptáka.

Jiná vyšetření

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Analýza plemenné příslušnosti (pes) 5–7 
TÝDNŮ

Vyšetření identifikuje charakteristické prvky genotypu psa, které jej poté přiřadí do jedné nebo více kategorií plemen v závislosti na stupni podobnosti. 
Databáze se neustále rozšiřuje: dosud zahrnuje 286 hlavních plemen z 360 uznaných.
Zařazení do kategorie znamená specifickou shodu DNA s plemeny v dané kategorii:
Kategorie 1: shoda DNA odpovídá danému plemeni z více než 75 %
Kategorie 2: shoda DNA odpovídá danému plemeni z 37-74 %
Kategorie 3: shoda DNA odpovídá danému plemeni z 20-36 %
Kategorie 4: shoda DNA odpovídá danému plemeni z 10-19 %
Kategorie 5: shoda DNA odpovídá danému plemeni z méně než 10 %
Upozornění: k vyšetření je zapotřebí zaslat bukální stěry odebrané cytologickými kartáčky (ideálně 2 kartáčky). Obyčejné tampony nejsou vhodné. 
Při odběru je třeba štěteček silně třít o sliznici (asi 10 sekund) a poté jej asi 30 minut sušit na vzduchu. Pes by neměl přijímat potravu nejméně 2 hodiny 
před odběrem vzorku. Krev EDTA není vhodná jako testovací materiál. 
Plemena na dotaz.

Vyšetření původu (kočka, pes) 3–4 
TÝDNY

Ověření příbuzenského vztahu mezi rodiči a potomky. Je nezbytné zaslat vzorky od matky, potenciálních otců a potomků.

Krevní skupiny geneticky (kočka) 7–10

Všechny rasy kromě evropské krátkosrsté kočky
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA GENETICKÝCH ONEMOCNĚNÍ (PCR)

Identifikace jedince (profil DNA) (kočka, pes) 10–14

Vyšetření podléhající licenci. Je nezbytné uvést jméno a adresu majitele, celé jméno zvířete a číslo čipu a rodokmenu.
Použité markery a nomenklatura jsou v souladu se standardem ISAG (Internationa Society for Animal Genetics).

Certifikát 1–2 
TÝDNY

Doplňkový doklad k výsledku testu, vystavený v papírové podobě v angličtině, opatřený razítkem a podpisem. 
Pro každý genetický test v objednávce je vystaven samostatný certifikát. Pro sérologické testy (např. výjezdové) se vydávají hromadné certifikáty 
(všechny výsledky na jednom dokladu).
Prosím přiložte kopii nebo sken rodokmenu zvířete a adresu majitele.

Plemenná shoda (pes) 3–4 
TÝDNY

Při určování plemenné shody odráží daná hodnota matematickou pravděpodobnost (v procentech) s jakou pes náleží k tomuto plemeni. Výpočet 
je založen na DNA profilu psa a všechny datech dříve uložených v databázi psů s vypočítanou frekvencí alely.
Vyšetřovaná plemena: americký stafordširský teriér, bearded kolie, bernský salašnický pes, boxer, border kolie, bulmasif, cane corso, čivava, dobrman, 
argentinská doga, kanárská doga, německá doga, bordeauxská doga, brazilská fila, zlatý retrívr, havanský psík, labradorský retrívr, španělský mastif, 
pyrenejský mastif, mops, novofunlandský pes, australský ovčák, německý ovčák, kolie dlouhosrstá a krátkosrstá, parson russel teriér, pudl, pudl malý, 
pudl toy, rhodéský ridgeback, rotvajler, anglický špringršpaněl, stafordširský bulteriér, německý krátkosrstý ohař, výmarský ohař.
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VITAMÍNY
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

VITAMÍNY

β-karoten (pes)   NOVINKA  2–3

Kyselina listová 1–2

Vitamín A (retinol) 5–7

Vitamín B1 (thiamin) 5–7

Vitamín B2 (riboflavin) 5–7

Vitamín B6 (pyridoxin) 5–7

Vitamín B12 (kobalamin) 1–2

Vitamín D3 (25-OH) 5–7

Vitamín E (tokoferol) 5–7

Vitamín H (biotin) 2–3 
TÝDNY

Upozornění: bez referenčního romezí
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LÉKY
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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VZTEKLINA
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

VZTEKLINA

Vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině   POPULÁRNÍ  3–5 
TÝDNŮ

Certifikované vyšetření prováděné na univerzitě v Giessen, Německo. Podrobné informace týkající
se požadavků jednotlivých zemí při přepravě zvířat naleznete na adrese: 
https://bit.ly/2r22PrI

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

LÉKY

Bromid (pes) 3–5

Stálých hodnot v krvi dosahuje koncentrace bromidu po třech měsících od začátku jeho užívání.
Odběr krve je možný bez ohledu na dobu užití tablety.

Cyklosporin A (kočka, pes) 3–5

Krev by měla být odebrána 12 hodin po podání tablety.

Diazepam (kočka, pes) 3–5

Digoxin (pes) 3–5

Krev by měla být odebrána 8-12 hodin po podání tablety.

Fenobarbital (kočka, pes) 1–2

Stálých hodnot v krvi dosahuje koncentrace fenobarbitalu po třech týdnech jeho užívání.
Odběr krve je možný bez ohledu na dobu užití tablety.

Levetiracetam (pes) 3–5

Krev je potřeba odebrat bezprostředně před podáním tablety.

Pro toto vyšetření je potřeba vyplnit speciální žádanku.
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TĚŽKÉ KOVY, 
TOXIKOLOGIE
ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
/ CENÍK LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ
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Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

TĚŽKÉ KOVY, TOXIKOLOGIE

Arsen 5–7

Botulotoxin (Cl. botulinum) 7–10

Kadmium 3–5

Kumariny 3–5 
TÝDNŮ

Olovo 3–5

Rtuť 3–5

Thallium 7–10
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DIAGNOSTIKA 
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ZÁJMOVÁ ZVÍŘATA
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Nové testy
na alergie

=
OLIGOKLONÁLNÍ

TECHNOLOGIE VĚTŠÍ
VĚROHODNOST
SEROLOGICKÝCH
ALERGICKÝCH TESTŮBLOKÁTORY CCD ČÁSTIC

DÍKY SPOJENÍ OLIGOKLONÁLNÍ TECHNOLOGIE S BLOKÁTORY CCD 
ČÁSTIC BYLA VYTVOŘENA NEJPŘESNĚJŠÍ PODPORA PROCESU 
DIAGNOSTIKY ALERGIÍ

Částice CCD jsou strukturální části mnoha alegizujících bílkovin, hlavně rostlinných 

alergenů, jako jsou pyly. Během alergické reakce vznikají IgE jak proti uhlovodíkovým 

řetězcům, tak rovněž proti bílkovinné části alergenu. Výzkumy prokazují, že IgE proti 

CCD částicím se vyskytují u 30 % vyšetřovaných zvířat a jejich přítomnost je klinicky 

irelevantní. Eliminace IgE specifických pro CCD částice zvyšuje korelaci výsledků 

testu in vitro s intradermálními testy. 

Proč je next+ testem volby?

Co jsou CCD částice?

DALŠÍ KROK V DIAGNOSTICE ALERGIÍ

Eliminace aktivity CCD částic umožňuje detekovat POUZE alergeny aktuálně zapojené do alergického onemocnění

Specifita testu 100 % - bez křížových reakcí s IgG, IgM a IgA, což garantuje absenci falešně pozitivních výsledků

Velmi vysoká senzitivita testu 99,3 % díky použití 3 monoklonálních protilátek detekujících různé epitopy IgE. Díky použitým 
blokátorům CCD částic vyšší shodnost výsledků s intradermálními testy.

Nejlepší volba pro navržení nejpřesnější imunoterapie

Oligosacharid
(částice CCD)

(částice CCD)
Glykoprotein = popypetid + oligosacharid

Polypeptid

Veteo Laboratoř s.r.o.
Havlíčkova 190/12
Český Těšín 737 01
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Výsledek očekáván za: 7–14 dní
Materiál k vyšetření: sérum 1 ml
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DIAGNOSTIKA ALERGIÍ
Nabízíme systém alergologické diagnostiky ve spolupráci se španělskou společností Alergovet, která se specializuje na vývoj novodobých metod detekce alergií u zvířat. 
Téměř všechny dostupné systémy detekce jsou založeny na metodě ELISA. To, co se různí, je způsob detekce IgE (přesněji typ částice vázající se s IgE). Každý na trhu 
dostupný test je tak dobrý, jako částice vážící se s IgE. Firma Alergovet za tímto účelem vyvinula oligoklonální technologii OLYGO.3mAb - 3 monoklonální protilátky 
detekující IgE.

Výhody OLYGO.3mAb:
• specifita testu dosahující 100 % bez křížových reakcí s IgG nebo IgM, což garantuje absenci falešně pozitivních výsledků
• velmi vysoká senzitivita (99,3 %) díky použití tří monoklonálních protilátek detekujících různé epitopy IgE

Výsledek za: 7-14 dní
Materiál k vyšetření: sérum 1 ml

POZNÁMKA: Imunitní systém vykazuje plnou vyzrálost po prvním roce života. Z tohoto důvodu se nedoporučuje provádět alergologická vyšetření u zvířat mladších dvanácti 
měsíců.

Schéma diagnostiky alegií č. 1:
Kdy zvolit
Především k vyloučení alergií nebo pokud preferujeme postupnou diagnostiku.

Můžeme zvolit screeningový test (1) – poté získáme výsledek v systému +/– pro jednotlivé skupiny environmentálních a potravinových alergenů. Následně můžeme 
podle pozitivních výsledků provést podrobnější testy (4, 5, 6, 7, 8).

Můžeme také zvolit samotný screening na environmentální (2) nebo potravinové alergeny (3), pokud máme podezření pouze na jednu ze skupin. I zde můžeme 
po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření (4, 5, 6, 7 nebo 8).

9 Enviromentální + potravinové alergeny
podrobné vyšetření

10 Enviromentální alergeny - podrobné vyšetření
trávy, byliny, stromy, houby a roztoči

11 Potravinové alergeny
podrobné vyšetření

12 13Blecha Malassezia

Screening - plný1

2

4

3

Trávy a byliny
podrobné vyšetření 8 Potravinové alergeny

podrobné vyšetření

5 Stromy
podrobné vyšetření

6 Houby a roztoči
podrobné vyšetření

7 Jiné
podrobné vyšetření

Screening
- enviromentální alergeny

Screening
- potravinové alergeny
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Jiná vyšetření

SPECIFIKACE TESTŮ

Screening – enviromentální alergeny
Trávy a byliny, Stromy, Houby a roztoči, Jiné alergeny.

Screeningový – potravinové alergeny: IgE + IgG
Směs 20 potravinových přísad

Enviromentální alergeny
Trávy
Troskut, oves, bojínek, jílek, žito.

Byliny
Ambrózie, pelyněk, merlík, drnavec, kopřiva, řepka.

Stromy
Břízovité: bříza + líska + olše, cypřiš, dub, ptačí zob, platan, borovice, topol, vrba.

Houby
Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium.

Roztoči
Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus
destruktor.

Jiné
Blechy, Malassezia.

Potravinové alergeny
Cukrová řepa, droždí, hrách, krůtí, jehněčí, vejce, jelenina, konina, králičí, kukuřice, kuřecí, mrkev, mléko, oves, pšenice, libové ryby, tučné ryby, rýže, sója, vepřové, hovězí, 
brambory.

Schéma diagnostiky alergií č. 2:
Kdy zvolit
Pokud byla alergie diagnostikována klinicky a provedením jednoho testu chceme získat výsledek podrobně popisující reakce na všechny (9), environmentální (10) 
nebo potravinové (11) alergeny.

9 Enviromentální + potravinové alergeny
podrobné vyšetření

10 Enviromentální alergeny - podrobné vyšetření
trávy, byliny, stromy, houby a roztoči

11 Potravinové alergeny
podrobné vyšetření

12 13Blecha Malassezia

Screening - plný1

2

4

3

Trávy a byliny
podrobné vyšetření 8 Potravinové alergeny

podrobné vyšetření

5 Stromy
podrobné vyšetření

6 Houby a roztoči
podrobné vyšetření

7 Jiné
podrobné vyšetření

Screening
- enviromentální alergeny

Screening
- potravinové alergeny

9 Enviromentální + potravinové alergeny
podrobné vyšetření

10 Enviromentální alergeny - podrobné vyšetření
trávy, byliny, stromy, houby a roztoči

11 Potravinové alergeny
podrobné vyšetření

12 13Blecha Malassezia

Screening - plný1

2

4

3

Trávy a byliny
podrobné vyšetření 8 Potravinové alergeny

podrobné vyšetření

5 Stromy
podrobné vyšetření

6 Houby a roztoči
podrobné vyšetření

7 Jiné
podrobné vyšetření

Screening
- enviromentální alergeny

Screening
- potravinové alergeny
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DESENZIBILIZACE
Na základě vyšetření séra na přítomnost protilátek proti environmentálním alergenům lze připravit desenzibilizační soupravu. Nabízíme sady dvou typů:

• Vet–goid – vyrobený ze směsi alergoidů. Alergoidy jsou konglomeráty nativních alergenů produkované jejich chemickou modifikací, denaturací nebo 
polymerací. Účelem tohoto ošetření je zachování schopnosti alergenu vyvolat imunitní odpověď (zejména reakci T–buněk) a zároveň snížení rizika 
anafylaxe (IgE protilátkové odpovědi).

• Artuvetrin –  vyrobený z jednotlivých alergenů klasickým způsobem. V závislosti na počtu alergenů jsou k dispozici soupravy Artuvetrin (1–4 přísady) 
a Artuvetrin Forte (5–8 přísad).

 
Oba produkty dosahují podobné účinnosti a vystačí na stejnou dobu užívání (přibližně 9–10 měsíců u první sady a 10 (nebo více) měsíců při pokračování léčby). 
Liší se však ve způsobu dosažení plné dávky a jejího objemu. Ke každé sadě je přiložen příbalový leták s úplnými informacemi a časovým plánem podávání.

Společně s každým výsledkem podrobného vyšetření uvádíme název navrhovaného typu soupravy nejoptimálnější z hlediska laboratoře. 
Jsou brány v úvahu výsledky testu a zkřížená reaktivita mezi alergeny. Ošetřující lékař může tento návrh samozřejmě upravit a vybrat typ 
a složení soupravy, kterou považuje pro pacienta za nejvhodnější. Jediným omezením jsou technické možnosti výroby daného složení.

Soupravy Vet–goid doporučujeme zejména kvůli jejich nižší reaktivitě. Tyto soupravy však lze použít pouze pro určité pozitivní kombinace. U souprav Artuvetrin 
je možná jakákoli kombinace alergenů, je omezen pouze jejich počet (maximálně osm).
Máte–li jakékoli dotazy, obraťte se na laboratoř.

Vyšetření Materiál Čas
realizace
(prac. dny)

Cena
(Kč bez 

DPH)

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ

Desenzibilizace VET-GOID (1 - 5 složek) 2–4 
TÝDNY

Sada vystačí na cca 10 měsíců terapie.

Desenzibilizace Artuvetrin (1-4 složky) 2–4 
TÝDNY

Sada vystačí na cca 10 měsíců terapie.

Desenzibilizace Artuvetrin Forte (5-8 složek) 2–4 
TÝDNY

Sada vystačí na cca 10 měsíců terapie.
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Preanalytická fáze vyšetřování
Základem směrodatného a věrohodného výsledku laboratorního vyšetření je správná preanalytická fáze, jejíž součástí jsou řádná příprava pacienta, správný odběr 
vzorku a jeho doručení laboratoři.

Množství vzorku
e třeba pamatovat na to, že existuje minimální množství odebraného vzorku, které je nezbytně nutné pro provedení vyšetření. U malých zvířat jako jsou štěňata, kočky 
a drobní savci, je množství krve, které je možné odebrat, většinou velmi malé. Proto je možné pro hematologicko-biochemické vyšetření místo krve s EDTA nebo séra 
provést odběr do zkumavky s lithium-heparinem. V případě, že je množství odebraného vzorku velmi malé, je velmi nápomocné vypsat na žádanku, které parametry 
mají být provedeny přednostně.

Odběr vzorku
Za účelem zisku směrodatných výsledků, je třeba provádět odběr krve pro hematologicko-biochemická vyšetření nalačno. V opačném případě mohou být výsledky 
některých parametrů (např. ALT, α-amyláza, AST, celková bílkovina, bilirubin, cholesterol, glukóza, žlučové kyseliny, leukocyty, TLI, triacylglyceroly) nepřesné. Dále 
přílišná fyzická zátěž před odběrem vzorku může mít vliv na výsledný nález u parametrů jako CK, LDH, AST nebo glukóza.  

Nejdůležitější faktory, kterým je třeba věnovat pozornost během odběru krve:  
1. Použití zaškrcovadla – stlačení cév by mělo trvat krátce a být co nejjemnější. Nesprávné používání zaškrcovadla může vést k hemolýze a může mít vliv 

na hemostazeologické parametry.
2. Místo vpichu – je třeba jej vyčistit a vydezinfikovat, avšak je také potřeba pamatovat na to, že použití příliš velkého množství dezinfekce může vést 

ke kontaminaci zkumavky a popř. k hemolýze.
3. Objem krve odebrané do zkumavky s antikoagulantem – překročení maximální možné hranice vyznačené na zkumavce může vést ke vzniku sraženin. Naopak 

odběr příliš malého množství zase vede k nedostatečnému promíchání vzorku s antikoagulantem, vzniku sraženin nebo k příliš velkému zředění vzorku.
4. Proud krve je třeba směřovat do zkumavky takovým způsobem, aby nedocházelo k jejímu napěnění, tzn. nalévat po stěně. Napěnění krve může způsobit 

hemolýzu.
5. Po odběru vzorku je třeba:

• hned opatrně promíchat krev s antikoagulantem obracením zkumavky za účelem zabránění vzniku sraženin, mikrosraženin a napěnění
• zanechat krev odebranou na krevní sérum 30–60 minut při pokojové teplotě až do doby vzniku sraženiny a poté, pokud je to možné, vzorek odstředit 

a sérum přenést do nové zkumavky.
6. V případě odběru krve do různých zkumavek je zapotřebí se vyvarovat kontaminaci vzorku, např. i minimální množství EDTA v séru může znemožnit stanovení 

některých biochemických nebo endokrinologických parametrů.

Druhy vzorků pro vyšetření

Sérum
Je to nejuniverzálnější materiál pro většinu biochemických a sérologických vyšetření, rovněž pro stanovení hladin elektrolytů a hormonů. Nejčastěji se používají 
zkumavky s „perličkami” nebo s aktivátorem srážení.

Krevní plazma
V malém množství případů je pro vyšetření vyžadována krevní plazma. Pokud jde o ACTH, jde o odběr krevní plazmy s EDTA, v případě kyseliny mléčné se používá 
krevní plazma s NaF nebo KF.
K vyšetření parametrů srážlivosti je nutná krevní plazma s citrátem (v poměru 9:1).

Krev s EDTA
Jedná se o nejlepší materiál pro hematologická vyšetření savců. Stejně dobře se hodí pro genetická vyšetření. Pro jiná vyšetření se využívá jen ojediněle z důvodu vlivu 
EDTA na některé parametry, především elektrolyty.

Krev s heparinem
Krev s heparinem je vhodný materiál pro hematologická vyšetření u plazů a ptáků. Používá se také pro biochemická vyšetření u těchto druhů.

Ke vzorku je třeba přiložit správně vyplněnou žádanku, 
kterou můžete najít na našich internetových stránkách.
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Srážlivá krev
Krev bez antikoagulantu může být do laboratoře odeslána bez odstředění a separace séra. Je však třeba vzít v potaz, že během přepravy může dojít ke vzniku hemolýzy, 
která může zapříčinit vznik nepřesných výsledků některých parametrů.

Moč
Nejvhodnější pro vyšetření je moč získaná cystocentézou, a to především v případě bakteriologického vyšetření, jelikož při odběru moči mikcí nebo katetrizací dochází 
ke kontaminaci. Pokud jsou mikce nebo katetrizace jediným způsobem odebrání vzorku, je třeba odebrat pouze střední proud moči po předchozí dezinfekci okolí 
pohlavních orgánů.

Trus
Je nejvhodnější odeslat trus bez znečištění, to znamená ideálně vzorek odebraný přímo z konečníku (především u bakteriologického vyšetření). Pro parazitologická 
vyšetření se doporučuje odběr trusu z několika míst nebo shromažďování vzorků trusu (5–10 g) po dobu 3 dnů. Vyšetření nemůže být provedeno, pokud je vzorek příliš 
kontaminován nebo je plesnivý. Během a po shromažďování je potřeba trus uchovávat v chladu.

Tělní tekutiny
Tělní tekutinu je potřeba odebrat do zkumavky pro vyšetření séra a také do zkumavky s EDTA.
Není možné zaslání tekutin ve stříkačce.

Krevní nátěr
Do laboratoře je třeba odeslat preparáty na podložním sklíčku s místem pro popis, popsané tužkou, rovnoměrně rozetřené, zaschlé na vzduchu, nebarvené.

Vzorky pro mikrobiologická vyšetření
Vzorky pro mikrobiologická vyšetření je vhodné odebrat během časné fáze onemocnění, nejlépe před tím, než bude započata léčba antibiotiky. Odebraný vzorek by měl 
být přepraven do laboratoře co nejrychleji. Brzká inokulace zvyšuje šanci na kultivaci kmenů, které mají vysoké požadavky pro růst (Streptococcus spp., Haemophilus 
spp., anaerobní bakterie). Vložení vzorků do odběrovek s transportním médiem dovoluje prodloužit dobu doručení maximálně na 3 dny. Vezměte prosím na vědomí, 
že nesprávné skladování materiálu nebo příliš dlouhá doba přepravy může vést k nesprávným laboratorním výsledkům.

Odběrové tampony (kromě vzorků pocházejících z koncového trávícího traktu) by měly být skladovány při pokojové teplotě.

Pro odběr i transport stěrů pro vyšetření na aerobní bakterie jsou vhodné jak odběrovky s transportním médiem, tak i odběrovky s aktivním uhlím.
V případě mikrobiologického testování trusu nebo vyšetření zaměřených na anaerobní bakterie laboratoř doporučuje použití tamponů s uhlíkovém médiem. Přidání 
uhlíku mimo jiné neutralizuje bakteriální toxiny, čímž se zvyšuje přežitelnost patogenních bakterií.

Výtěr ze zvukovodu musí být proveden před zahájením antibiotické terapie. Ze dna zvukovodu by měl být stěr proveden po odstranění sekretu, hnisu a zejména 
ušního mazu, který má ochrannou funkci a díky svým vlastnostem dokáže zpomalovat nárust hub a bakterií. Při odběru výtěrů z levého a pravého zvukovodu 
je třeba každý vzorek označit.  Každý stěr by měl být inokulován zvlášť, což je důležité pro správnou interpretaci výsledků a případnou léčbu. Neprovádějte stěr levého 
a pravého zvukovodu na jeden tampón.  Je doporučeno odebrat další vzorek na tampon bez transportního média za účelem přípravy přímého mikroskopického preparátu 
pro zhodnocení přítomnosti kvasinek.

Výtěr ze spojivkového vaku je třeba provést do zkumavky s transportním médiem, a to nejdříve po 4 hodinách od vypláchnutí nebo užití antibakteriálních prostředků.  
Vzorek je třeba uchovávat při pokojové teplotě. Při stěru z levého a pravého spojivkového vaku by měl být každý vzorek řádně označen.

Kůži je třeba před odběrem vzorku oholit a očistit sterilním fyziologickým roztokem, při suchých změnách a při změnách na sliznici je třeba výtěrový tampón navlhčit 
sterilním fyziologickým roztokem. Častou chybou během předlaboratorní fáze je odběr stěru z kůže společně se srstí a umístění srsti do transportního média.

Stěr z rány je třeba odebrat po opláchnutí a předběžném vyčištění. Diagnostickou hodnotu mají především hluboké stěry.  Povrchové stěry se nedoporučují, protože 
organismy vykultivované z povrchu jsou obvykle kontaminované a jen výjimečně jsou zodpovědné za infekci rány.
 
V případě abscesů je třeba kůži opláchnout alkoholem a nechat zaschnout, poté absces naříznout, první porci hnisu zlikvidovat a další porci hnisu ze dna abscesu odebrat 
sterilním tamponem nebo injekční stříkačkou a umístit do sterilní nádoby s částí materiálu umístěného do uhlíkového transportního média. Při diagnostice materiálu 
obsahujícího hnis by měly být vždy současně provedeny testy na aerobní a anaerobní bakterie.

Anaerobní bakterie
Vzorek pro vyšetření anaerobních bakterií je potřeba provést výtěrem/stěrem do transportního média s aktivním uhlím 
a co nejdříve doručit do laboratoře. Není vhodné jej skladovat v lednici, protože nízká teplota napomáhá absorpci kyslíku, který je pro anaerobní bakterie toxický. 
Vyšetření anaerobních bakterií nemusí být prováděna rutinně (s výjimkou závažných symptomů), pokud jde o vzorky trusu, moči a sekretu z pohlavních orgánů.
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Absolutní indikace pro testování anaerobních bakterií jsou:
• abscesy,
• infekce v dutině břišní,
• infekce v dutině pleurální.

Nedoporučuje se testovat anaerobní bakterie z následujících materiálů:
• výtěry z krku a nosohltanu,
• stěry z dásní,
• obsah tlustého střeva, trus,
• moč získaná spontánní mikcí (pro vyšetřování na anaerobní bakterie je vhodná pouze moč odebraná cystocentézou)
• povrchové kožní změny,
• výtěry z očí.

Moč
Moč pro bakteriologické vyšetření je možno odebrat několika způsoby:

• cystocentézou (doporučená metoda) po předchozí dezinfekci místa vpichu, 
• přirozenou mikcí, ze středního proudu, po dezinfekci oblasti zevního ústí močové trubice (první dávka moči obsahuje mikroorganismy kolonizující terminální úsek 
močových cest).

Moč by měla být dodána ve sterilním plastovém obalu do 4 hodin od odběru. Pokud to není možné, materiál by měl být skladován v chladničce (maximálně 24 hodin). 
Tuto dobu lze prodloužit odebráním materiálu do speciální zkumavky se stabilizátorem (kyselina boritá - až 48 hodin) nebo transportním médiem Uricult/Uromedium.

Trus
Vyšetření trusu je vhodné provést před zahájením léčby antibiotiky, nejlépe během časné fáze průjmu, kdy je počet patogenů nejvyšší. Pro vyšetření je třeba odebrat 
výhradně čerstvý trus s příměsí hlenu nebo krve, pokud jsou přítomné (přítomnost netypických prvků je třeba zaznamenat na žádanku). Vzorek je třeba odebrat ráno 
a doručit ho ve sterilní nádobě v ten stejný den. Pokud by měl převoz vzorku do laboratoře trvat příliš dlouho, je potřeba provést stěr ze tří různých míst vzorku trusu 
a stěry umístit do transportního média s aktivním uhlím a uchovávat v lednici.

Vzorky pro mykologická vyšetření
Vzorky pro mykologická vyšetření je třeba odebrat před zahájením léčby antimykotiky nebo po uplynutí nejméně 4 týdnů od ukončení užívání léků.

Výtěry/stěry
Výtěr je indikován pouze pro vyšetření kvasinek ze zvukovodu, krku, pochvy nebo děložního čípku. Doporučuje se odebrat další stěr bez transportního média, aby bylo 
možné zhotovit přímý preparát a zhodnotit přítomnost kvasinek také mikroskopicky. Odběr stěrů pro průkaz dermatofytů (Trichophyton, Microsporum, Nannizzia) 
je nejméně vhodný, protože množství mikroorganismů obvykle nestačí k růstu plísní.

Chlupy
Pokud jsou materiálem pro vyšetření dermatofytů, je potřeba je odebrat včetně cibulek z okraje léze. Vzorek je vhodné umístit do plastové nádoby (např. na trus 
nebo moč) nebo do malého sáčku. V případě napadení kočky plísní Microsporum canis jsou často zasaženy jen jednotlivé chlupy, proto je vhodné při odběru použít 
Woodovu lampu.

Kožní seškrab
Pro vyšetření kožních seškrabů na dermatofyty stačí, když je po dezinfekci kůže povrchově odeberete do sterilní nádoby. 

Vzorky pro histopatologická vyšetření
V žádance o histopatologické vyšetření je potřeba uvést údaje, které se týkají druhu změny, lokalizace a doby trvání procesu.

Biopsie orgánů
Vzorek po provedení biopsie je třeba uložit v 4–10% formalinovém roztoku. Doporučuje se vždy po nějaké době vyměnit formalín a pokud je odebraná tkáň příliš 
prokrvená, tak i několikrát. Optimální objem formalínu je desetinásobek objemu vzorku. Přibližně 4% formalínový roztok je možné připravit smícháním 1 dílu objemu 
formaldehydu (36%) s 9 díly objemu vody (může být kohoutková voda). Pokud není formalín k dispozici, je možno vzorek uchovat v 70% ethanolovém roztoku (kromě 
vzorků kůže). V tomto případě je však třeba pamatovat na to, že tyto vzorky jsou křehčí a hůře se s nimi pracuje.
Za mrazivého počasí je k formalinovému roztoku potřeba přidat malé množství 10% ethanolového roztoku, aby se zamezilo vzniku artefaktů.

UPOZORNĚNÍ: LABORATOŘ NEPŘIJÍMÁ KADAVERY ZVÍŘAT ZA ÚČELEM PROVEDENÍ PITVY. 
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Biopsie kůže
Fixace: jak je uvedeno výše.
Je třeba odebrat 3–5 vzorků kůže o průměru min. 5 mm, nejlépe se k odběru hodí jednorázové bioptické jehly. Kůže nesmí být umytá ani vydezinfikovaná.
Při výskytu multifokálních změn nebo rozsáhlých difuzních změn, je vhodné provést odběr z několika míst. Je nutné laboratoři poskytnout informace o lokalizaci, době 
trvání procesu a přechozí léčbě.

Vzorky pro cytologická vyšetření

Bioptáty
Pro provedení biopsie jsou nejvhodnější jehly o tloušťce 21–25 G. Vzorek je potřeba odebrat z několika různých míst a je třeba nezahrnout cystické a nekrotické 
změny. Odebraný vzorek je třeba ihned přenést na podložní sklíčko, poté na něj přiložit druhé sklíčko tak, aby se materiál mezi sklíčky rozprostřel. Dále je třeba vzorek 
na sklíčku rozetřít tím, že sklíčka po sobě posuneme. Preparát zafixujeme usušením na vzduchu nebo použitím „Cytofixu”. Je potřeba připravit několik (3–5) preparátů.

Otiskové preparáty
Podložní sklíčko se přikládá přímo na lézi. Pokud jsou přítomny strupy, musíme je před provedením otisku odtrhnout. 
Po odebrání vzorku je třeba preparát nechat uschnout na vzduchu.

Výtěry/stěry
Výtěry/stěry pro cytologická vyšetření se provádí z píštělí, zvukovodu nebo z pochvy. V případě, že je místo odběru suché, je potřeba výtěrový tampón navlhčit sterilním 
fyziologickým roztokem. Po odběru materiálu se provede nátěr rolováním výtěrového tampónu po podložním sklíčku. Nátěr necháme uschnout na vzduchu.

Vzorky pro vyšetření metodou PCR
Odebrané vzorky pro vyšetření s využitím metody PCR (např. zjišťování dědičných nemocí nebo patogenních agens) je potřeba uchovávat a převážet v chladu (2–8 °C) 
a doručit je do laboratoře co nejdříve. Za účelem vyhnutí se kontaminaci DNA nebo RNA, které pocházejí z jiného zdroje, je třeba provádět odběr přísně asepticky. Druhy 
vzorků, které jsou vyžadovány pro jednotlivá vyšetření, jsou uvedeny u konkrétních vyšetření.

Krev
Vzorek v minimálním množství 0,5 ml; odběr je třeba provést do zkumavky s EDTA. Zkumavky s heparinem nejsou vhodné, protože heparin zpomaluje amplifikaci 
nukleových kyselin. Je třeba se vyvarovat vzniku hemolýzy.

Sérum
Vzorek v minimálním množství 0,5 ml; odběr je třeba provést do sterilní zkumavky.

Biologické tekutiny
Odběr a přeprava ve sterilních, hermeticky uzavřených zkumavkách bez přídavků dalších látek. Minimální potřebné množství materiálu je 0,5–2 ml tekutiny, v případě 
moči 5 ml.

Hypercelulární stěr
Odběr vzorku se provádí odběrovým kartáčkem nebo výtěrovou tyčinkou, vzorek se neumisťuje do transportního média. Je možné používat pouze výtěrové tyčinky 
zhotovené z umělé hmoty, se zakončením z umělého hedvábí, viskózy, polyesteru nebo dacronu. Ty, které jsou zakončené bavlnou nebo jsou dřevěné, mohou obsahovat 
substance, které zpomalují reakci PCR (riziko falešně negativního výsledku). Vzorek je třeba umístit do zkumavky a hermeticky uzavřít. Odběr je třeba provádět tak, 
že několikrát rázně setřeme výtěrovou tyčinkou vyšetřovaný povrch, abychom měli jistotu, že se na ní uchytí dostatečné množství materiálu. Doporučujeme provést 
2 stěry.

Trus
Nádoba na trus musí být sterilní, suchá, vodotěsná, bez detergentů a bez transportní půdy. Je třeba provést odběr reprezentativního vzorku trusu (minimální množství 
je 2 ml v případě tekutého trusu nebo 2 g tuhého trusu). Nádoba musí být řádně uzavřena. Pokud je to možné, je doporučeno odebrat vzorek přímo z konečníku.
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Části orgánů, bioptáty
Odebraný vzorek je potřeba umístit do sterilní nádoby a zalít sterilním fyziologickým roztokem v takovém množství, aby byl vzorek zcela ponořen. V případě, že je doba 
přepravy vzorku do laboratoře delší než 48 hodin od okamžiku odebrání vzorku, je třeba jej zaslat hluboce zmrazený bez přidání fyziologického roztoku. Vzorek je třeba 
zabezpečit takovým způsobem, aby se během přepravy nerozmrazil (např. použitím chladících vložek, které udržují nízkou teplotu). Je třeba se důsledně vyvarovat 
rozmražení a znovuzmražení vzorku. K vyšetření je třeba odeslat tkáň, která je s největší pravděpodobností místem výskytu patogena.

Seškrab, srst, chlupy
Pokud je to možné, je potřeba vzorek odebrat z hraničních míst lézí. Vzorek je třeba zaslat ve sterilní, suché nádobě/zkumavce/sáčku, hermeticky uzavřený. Srst 
a chlupy je třeba vytrhnout, nestříhat.

Vzorky pro sérologická vyšetření
Nejlepším materiálem pro sérologická vyšetření je sérum. Doporučuje se, aby objem séra nebyl menší než 0,5 ml. Mírná hemolýza nebo mírná lipémie nemají vliv 
na konečný výsledek vyšetření, avšak celková hemolýza nebo silná lipémie můžou zapříčinit vznik nepřesného výsledku.

Faktory mající vliv na falešný výsledek laboratorního vyšetření
Různé faktory, nejčastěji zapříčiněné chybami během preanalytické fáze, mají vliv na výsledek laboratorního vyšetření. Pokud se jich nelze vyvarovat, je třeba na ně 
myslet při interpretaci výsledků.

Hemolýza
Projevuje se jako červeně zbarvené sérum (nebo plazma) a je způsobena uvolňováním hemoglobinu z erytrocytů.

Příčiny:
• hemolýza intra vitam (hemolytická anémie),
• nesprávná technika odběru krve: příliš silná komprese cévy, aspirace, míchání způsobující pěnění,
• management po odběru krve: příliš pozdní centrifugace, zmražení, přehřátí, příliš vysoká rychlost centrifugace, otřesy během transportu.

Hemolýza ovlivňuje několik parametrů, včetně: albuminu, ALT, α-amylázy, AP, AST, celkové bílkoviny, bilirubinu, cholesterolu, CK, zinku, fosforu, fruktosaminu, GGT, 
GLDH, glukózy, inzulínu, kyseliny listové, kyseliny močové, žlučových kyselin, LDH, lipázy, hořčíku, mědi, urey, draslíku, UIBC, vápníku, železa.

Lipémie
Jedná se o zakalené až mléčné zbarvení séra způsobené nahromaděním mikroskopických kapiček tuku.

Příčiny:
• poruchy metabolismu tuků, cukrovka, akutní pankreatitida, Cushingův syndrom, strava bohatá na tuky.

 
Pro rozlišení fyziologické lipémie po krmení od patologické lipémie je třeba dodržet odběr krve nalačno.
Pokud lipémie u pacienta přetrvává i přes přiměřenou dobu hladovění (patologická lipémie), lze používat fibrátové preparáty až do doby, než se lipémie přestane 
vyskytovat.
Lipémie ovlivňuje zejména: albumin, ALT, AST, celkovou bílkovinu, bilirubin, CK, GGT, GLDH, glukózu, kreatinin, kyselinu močovou, hořčík, draslík, progesteron, sodík, 
vápník, železo.

Bilirubinémie/ikterus
Žluté zabarvení séra způsobené zvýšenou koncentrací žlučových barviv v krevním séru.

Příčiny:
• nemoci jater
• fyziologicky u koní

Není způsobena chybami při odběru vzorku.

Glykolýza
Rozpad glukózy a související vzrůst hladiny laktátu. Glykolýze se lze vyvarovat odebráním do správné zkumavky (s NaF nebo KF) nebo díky rychlému (během 30–60 
minut) odstředění a separaci krevního séra. 
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Koeficienty pro převod jednotek

Vyšetření Konvenční jednotka Převodní koeficient Jednotka soustavy SI
Elektrolyty 

a stopové prvky 
Chloridy mg/dl 0,2821 mmol/l

Zinek  mg/l 15,3 μmol/l

Anorganický fosfor mg/dl 0,3229 mmol/l

Hořčík mg/dl 0,4113 mmol/l

Měď μg/dl 0,1574 μmol/l

Draslík mg/dl 0,2557 mmol/l

Selen μg/l 0,0127 μmol/l

Sodík mg/dl 0,435 mmol/l

Vápník mg/dl 0,2495 mmol/l

Železo μg/dl 0,1791 μmol/l

Substráty
Amoniak μg/dl 0,554 μmol/l

Celková bílkovina g/dl 10 g/l

Bilirubin mg/dl 17,104 μmol/l

BUN (blood urea nitrogen) mg/dl 0,357 mmol/l

Cholesterol mg/dl 0,0259 mmol/l

Glukóza mg/dl 0,0555 mmol/l

Karoteny μg/l 0,00186 μmol/l

Kreatinin mg/dl 88,402 μmol/l

Laktát mg/dl 0,111 mmol/l

Kyselina močová mg/dl 59,485 μmol/l

Močovina mg/dl 0,1665 mmol/l

Triacylglyceroly mg/dl 0,0114 mmol/l

Hormony
T 3 ng/ml 1,54 nmol/l

fT 4 ng/dl 12,87 pmol/l

T 4 μg/dl 12,87 nmol/l

Estradiol pg/ml 3,671 pmol/l

Kortizol μg/dl 0,0276 μmol/l

Progesteron ng/ml 3,18 nmol/l

Testosteron ng/ml 3,467 nmol/l

Hodnota v konvenčních jednotkách x převodní koeficient = hodnota v jednotkách soustavy SI

Močovina (mg/dl) 0,46 BUN (mg/dl)

Močovina (mmol/l) 2,8 BUN (mg/dl)

Online verzi najdete zde
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Typy vzorků pro biochemická vyšetření

Vyšetření Sérum
Krevní plazma 

heparin EDTA citrát NaF, KF
Enzymy

ALT + + + - -

Amyláza + + - - -

ALP + + - - -

AST + + + - -

Cholinesteráza + + + - -

CK + + - - -

GLDH + + - - -

γ–GT + + + - -

α–HBDH + - - - -

LDH + + - - -

Lipáza + + - - -

Substráty
Albumin + + - - -

Amoniak + + + - -

Celková bílkovina + + +/- - -

Bilirubin + + + - -

Cholesterol + - - - -

CRP + + + - -

Fruktosamin + + + - +

Glukóza + + + - -

Kyselina β-hydroxymáselná + + + - -

Kreatinin - - - - +

Laktát + + + - -

Kyselina močová + + + - -

Žlučové kyseliny + + + - -

Močovina + - - - -

TLI + + + - -
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Vyšetření Sérum
Krevní plazma 

heparin EDTA citrát NaF, KF
Triacylglyceroly + + + + -

Minerály
Chloridy + + - - -

Zinek + + - - -

Anorganický fosfor + + - - -

Hořčík + + - - -

Měď + + - - -

Draslík + + - - -

Sodík + + - / + - -

UIBC (unsaturated iron-binding capacity) + + - - -

Vápník + + - - -

Železo + + - - -

Hormony, léky a vitamíny
ACTH - - + - -

Inzulin + + - - -

KortIzol + - - - -

Progesteron + - - - -

fT4 + - - - -

T4 + - - - -

TSH + - - - -

Bromid + - - - -

Fenobarbital + + - - -

Kyselina listová + + - - -

Vitamín B
12 + + - - -
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Doručení vzorků do laboratoře
Při odesílání vzorků k vyšetření je potřeba dbát na jejich odpovídající zabezpečení, aby nedošlo ke zničení během přepravy.

Kurýr Veteo
Ve vybraných lokalitách probíhá svoz vzorků do laboratoře prostřednictvím naší vlastní kurýrní služby. Tento způsob dopravy je nejrychlejší a nejspolehlivější. Odvoz vzorku si 
můžete objednat on-line v Klientském portálu.
Také nabízíme možnost instalace schránky na vzorky na budovu Vaší ordinace. Výhodou je možnost objednávání kurýra až do pozdních večerních hodin a bezkontaktní předávání 
vzorků. Skříňky mají polystyrenovou izolaci, která omezuje vliv vnějších faktorů. Toto řešení nabízíme pro naše klienty zdarma.

Kurýr Veteo je zdarma.

Externí přepravní společnost
Vybrali jsme pro Vás spolehlivého logistického partnera. O podrobnostech týkající se přepravy vzorků partnerskou společností se informujte v laboratoři.

Ceny služeb a vyúčtování
Vyúčtování (ve formě faktury) se provádí poslední kalendářní den daného měsíce a zahrnuje veškerá vyšetření, která se v daném měsíci uskutečnila.

Doba realizace vyšetření

Doba realizace jednotlivých vyšetření je uvedena u jednotlivých vyšetření. Počítají se pracovní dny. Tyto terminy jsou orientační. Laboratoř negarantuje provedení vyšetření 
v uvedeném čase. Doba, která je potřebná pro provedení vyšetření a vypracování výsledků se může změnit.
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Laboratoř se také účastní mezinárodního
programu kontroly kvality firmy Randox
(RIQAS International Quality Assessment Scheme).

Kontrola kvality
Za účelem zajištění nejvyšší kvality laboratorních služeb je na každém přístroji prováděna každodenní kontrola přesnosti a opakovatelnosti vyšetření.
Kromě toho se také uskutečňují kontroly prováděné orgány mimo laboratoř, a to v rámci Státního programu kontroly kvality, který je programem Centrálního 
střediska kvality vyšetření laboratorní diagnostiky se sídlem v Lodži.
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REJSTŘÍK

A
Achromatopsie (denní slepota) (ACHM, Achromatopsia, day blindness) 98

Acrodermatitis enteropathica (AE)  122

ACTH  40

ACTH stimulační test (2x 17-OH progesteron) (pes)  40

ACTH stimulační test (2x aldosteron)  40

ACTH stimulační test (2x kortizol)  40

Actinomyces spp.  54

Adenovirus (ještěrky, hadi) (PCR)  88

Adenovirus (morče domácí, myš, krysa) - IFT protilátky  82

Adenovirus (PCR)  86

Adenovirus, typ 1 (Rubarthova choroba) (PCR)  72

Adenovirus, typ 1 (Rubarthova choroba) – protilátky (IFT)  72

Adenovirus, typ 2 (psincový kašel) (PCR)  72

Aelurostrongylus abstrusus (PCR)  78

Afibrinogenémie (AFG) 98

Albino zbarvení  128

Albumin  29

Aldosteron (pes, kočka)  40

Alexandrova choroba (AxD, Alexander Disease) 98

Alfa-manosidóza (AMD, Alpha-mannosidosis)  122

ALP  29

Alportův syndrom (FN, Familiar Nephropathy, Alport Syndrome)  98, 99

ALT  29

Amelogenesis Imperfecta (AI, FEH, Familial Enamel Hypoplasia) 99

Analýza močových kamenů  57

Analýza plemenné příslušnosti (pes)  130

Anaplasma phagocytophilum (PCR)  72, 78

Anaplasma phagocytophilum – protilátky (IFT)  72, 78

Anaplasma platys (PCR) 72

Angiostrongylus vasorum – antigen (IC) 61

Angiostrongylus vasorum (PCR)  72

Anomálie oka kolií (CEA, Collie Eye Anomaly)  99

Antimülleriánský hormon (AMH)  (pes, kočka)  43

Antinukleární protilátky (ANA)  47

Antitrombocytární protilátky  47

Aplikovaný parciální tromboplastinový čas (APTT)  25

Arenavirus (IBD) (PCR)  88

Arsen  137

Aspergillus – antigen (galaktomannan, ELISA)  86

Aspergillus spp.  54

Aspergillus spp. – protilátky (aglutinace)  72

AST  29

Ataxie finských honičů (FHA, CAFH, Finnish Hound Ataxia) 99

Ataxie s pozdním nástupem (LOA, Late Onset Ataxia) 99

Atrofie CNS s cerebelární ataxií (CACA, CNS Atrophy with Cerebellar Ataxia) 99

Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom 

(ALPS, Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome)  122

Autoprotilátky proti inzulínu (RIA)  47

Autoprotilátky proti T3 a T4 (RIA)  39

Autovakcína injekční 51

Autovakcína perorální 51

Autovakcína virová  51

B
Babesia canis – protilátky (ELISA)  72

Babesia gibsoni – protilátky (IFT)  72

Babesia spp.  62

Babesia spp. (PCR)  73

Balíček barev srsti kočka: bengálská kočka 128

Balíček barev srsti kočka: všechna plemena 128

Balíček barev srsti pes: loci A, B, D (d1), E (e1), I, K, S 125

Balíček vrozených onemocnění kočka 121

Bardet-Biedlův syndrom (BBS, Bardet-Biedl Syndrome) 99

Barmské ředění (russet)  129

Bartonella henselae – protilátky (IFT)  78

Bartonella spp. (PCR)  78

Barvený preparát 61

Batrachochytrium dendrobatidis (obojživelníci) (PCR)  88

Batrachochytrium salamandrivorans (mloci) (PCR)  89

Bílá skvrnitost "panda" 125

Bilirubin celkový  29

Bilirubin celkový v tekutině a v séru – podvojné stanovení 65

Bilirubin konjugovaný  29

Bílkovina celková  29

BNP (NT-proBNP, natriuretický peptid typu B) (kočka)  44

BNP (NT-proBNP, natriuretický peptid typu B) (pes)  44

Bocavirus (PCR)  73

Bordetella bronchiseptica  54

Bordetella bronchiseptica (PCR)  73, 82

Bornavirus (PCR)  86

Bornavirus – protilátky (IFT)  86

Borrelia burgdorferi – IgG + IgM - protilátky (IFT)  78

Borrelia burgdorferi – IgG – protilátky (immunoblot)  73

Borrelia burgdorferi – IgM + IgG – protilátky (ELISA)   73

Borrelia burgdorferi – IgM – protilátky (immunoblot)  73

Borrelia spp. (PCR)  73

Botulotoxin (Cl. botulinum)  137

Bromid (pes)  135

Brucella canis – protilátky (aglutinace)  73

Brucella canis – protilátky (IFT)  73

C
Calicivirus + Herpesvirus (FHV-1) – protilátky (ELISA)  78

Calicivirus (PCR)  78

Campylobacter spp.  54

Celková vazebná kapacita železa (TIBC)  36

Centronukleární myopatie (CNM, Centronuclear Myopathy)  99

Certifikát  131

Cestovatelský profil  77

Cestovatelský profil Austrálie II (protilátky)  71

Cestovatelský profil Austrálie I (protilátky)  71

Cestovatelský profil Jižní Afrika  71

Citlivost na Mycobacterium avium complex 

(Mycobacterium Avium Complex (MAC) sensitivity) 99

CK  29
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Clostridium difficile / perfingens  54

Clostridium difficile – toxin A + B (ELISA)   54

Clostridium perfringens – enterotoxin (ELISA)  54

Clostridium piliforme (Tyzzerova choroba) – protilátky (IFT)  82

Colourpoint zbarvení (siam/mink/burma)  129

Coombsův test přímý (pes, kočka)  47

Coronavirus (fretka) (PCR)  82

Coronavirus (PCR)  73

Coronavirus (potkan) – protilátky (IFT)  82

CPSE (esteráza charakteristická pro prostatu psů)  57

Crenosoma vulpis (PCR)  73

CRP (C-reaktivní protein) (pes)       11

CRP (C-reaktivní protein) (pes)       47

Cryptosporidium spp. – antigen (IC)  61

Cryptosporidium spp. (PCR) 74, 79

cTSH (kočka, pes)  40

Cyklická neutropenie psů (GCS, Gray Collie Syndrom)  99

Cyklosporin A (kočka, pes)  135

Cystatin C       29

Cystinurie  100, 122

Cytauxzoon felis (PCR)  79

Cytologické vyšetření  69

Cytologické vyšetření stěru pochvy  69

Cytomegalovirus (morče domácí, myš) – protilátky (IFT)  82

Cytoplazmatické inkluze v krvinkách (hadi) (mikroskopicky)  89

D
Dandy-Walker-like malformace (DWS, DWLM, Dandy-Walker-Like Malformation) 100

D-dimery (pes)  25

Defekt genu MDR-1  100

Defekt myostatinu („Bully Whippets”)  100

Deficit adheze leukocytů (CLAD, Canine Leukocyte Adhesion Defficiency)  100

Deficit adheze leukocytů typ III (LAD III, Leukocyte Adhesion Deficiency) 100

Deficit C3 (C3 Deficiency, Complement Component 3 Deficiency) 100

Deficit faktoru VII (F7, Factor VII deficiency)  100

Deficit faktoru XI 122

Deficit fosfofruktokinázy (PFKD, Phoshofructokinase deficiency)  100

Deficit katalázy (Catalase Deficiency (CAT) / Hypocatalasemia / Acatalasemia) 101

Deficit prekalikreinu (KLK, Prekallikrein Deficiency) 101

Deficit pyruvátdehydrogenázyfosfatázy-1 (PDP1 Deficiency, Pyruvate Dehydrogenase 

Phosphatase 1 Deficiency) 101

Deficit pyruvátkinázy (PKDef, Pyruvate Kinase Deficiency)  101, 122

Deficit sukcinát-semialdehyddehydrogenázy (SSADHD, Succinic semialdehyde 

dehydrogenase deficiency) 101

Degenerativní myelopatie (exon 1) (DM, Degenerative Myelopathy)  101

Degenerativní myelopatie (exon 2) + defekt genu MDR-1 98

Degenerativní myelopatie (exon 2) (DM, Degenerative Myelopathy)  101

Délka srsti  129

Délka srsti I a II 125

Délka srsti II 125

Délka srsti I 125

Dentální hypomineralizace (RS, Raine Syndrome, Dental Hypomineralization) 101

Dentální-skeletální-retinální anomálie (DSRA, Dental-Skeletal-Retinal Anomaly) 101

Dermatomyositida (DMS, Dermatomyositis) 102

Desenzibilizace Artuvetrin (1-4 složky)  142

Desenzibilizace Artuvetrin Forte (5-8 složek)  142

Desenzibilizace VET-GOID (1 - 5 složek)  142

Dexametazonový supresní test, nízká dávka (2x kortizol)  41

Dexametazonový supresní test, nízká dávka (3x kortizol)  41

Dexametazonový supresní test, vysoká dávka (2x kortizol)  41

Diazepam (kočka, pes)  135

Digoxin (pes)  135

Dilatační kardiomyopatie DCM1 + DCM2 98

Dilatační kardiomyopatie (DCM, Dilated Cardiomyopathy) 102

Dilatační kardiomyopatie (PDK4) (DCM1, Dilated Cardiomyopathy)  102

Dilatační kardiomyopatie (Titin) (DCM2, Dilated Cardiomyopathy)  102

Diluce barvy a neurologické defekty (CDN, Color Dilution and Neurological Defects) 102

Dirofilaria immitis – antigen (ELISA)  74

Disproporční dwarfismus (DD, Disproportionate Dwarfism) 102

Dominantní bílá/bílá žíhaná  129

Draslík  35

Dysfunkce mozku (CDF, Cerebral Dysfunction) 102

Dysplazie okuloskeletální/dysplazie retinální 

(OSD/RD, Oculo-Skeletal Dysplasia/Retinal Dysplasia)  102

Dystrofická epidermolysis bulosa (DEB, Dystrophic Epidermolysis Bullosa) 102

E
Ehrlichia canis (PCR)  74, 79

Ehrlichia canis – protilátky (ELISA)  74

Ektodermální dysplazie/Syndrom křehké kůže (ED/SFS, Ectodermal Dysplasia/Skin 

Fragility Syndrome) 102

Ektoparazité  63

Elektroforéza bílkovin v tělní tekutině 47

Elektroforéza moči (SDS-PAGE)  57

Elektroforéza sérových bílkovin       47

Encefalitida mopsů (PDE, Pug Dog Encephalitis)  103

Encefalopatie aljašských husky (AHE, Alaskan Husky Encephalopathy) 103

Encephalitozoon cuniculi (králík) – protilátky IgG + IgM  (IFT)  82

Encephalitozoon cuniculi (morče domácí, králík) (PCR)  82

Encephalitozoon cuniculi (morče domácí, králík) – protilátky IgG (IFT)  82

Erytropoetin  44

Estradiol (RIA)  43

Exfoliativní kožní lupus erythematosus 

(ECLE, Exfoliative Cutaneous Lupus Erythematosus) 103

F
Faktor IX (pes)  25

Fanconiho syndrom (FS, Fanconi Syndrome) 103

FCoV + FeLV + FIV (IFT, ELISA)  77

FCoV (felinní coronavirus) (PCR)  79

FCoV (felinní coronavirus) – protilátky (IFT)  79

FeLV + FIV (ELISA)       77

FeLV (virová leukémie koček) – antigen (ELISA)  79

FeLV (virová leukémie koček) (PCR)  79

Fenobarbital (kočka, pes)  135

Fibrinogen  25

FIV (virus felinní imunodeficience) (PCR) 79

FIV (virus felinní imunodeficience) – protilátky (ELISA)  79

FIV (virus felinní imunodeficience) – protilátky (immunoblot)  79

Flotace       61

Fosfor anorganický  35
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Frontonazální dysplazie barmských koček (BHD, Burmese Head Defect)  122

Fruktosamin  30

Fukosidóza  103

G
Gall Bladder Mucocele (GBM) 103

Gangliosidóza typ 1  122

Gangliosidóza typ 2  122

Gangliosidóza typ GM1  103

Gangliosidóza typ GM2 103

Gen absence srsti u bezsrstých plemen 125

Genetický balíček kočka: barmská kočka 120

Genetický balíček kočka: bengálská kočka 120

Genetický balíček kočka: birma 120

Genetický balíček kočka: britská kočka krátkosrstá a dlouhosrstá 120

Genetický balíček kočka: mainská mývalí kočka 121

Genetický balíček kočka: norská lesní kočka 121

Genetický balíček kočka: orientální kočka, siamská kočka 121

Genetický balíček kočka: perská kočka 121

Genetický balíček kočka: ragdoll 121

Genetický balíček kočka: sphynx 121

Genetický balíček pes: anglický špringršpaněl 93

Genetický balíček pes: australský honácký pes 93

Genetický balíček pes: australský ovčák a miniaturní americký ovčák 93

Genetický balíček pes: belgický ovčák a holandský ovčák 93

Genetický balíček pes: bernský salašnický pes 93

Genetický balíček pes: bígl 93

Genetický balíček pes: bobtail 93

Genetický balíček pes: border kolie 93

Genetický balíček pes: buldok 94

Genetický balíček pes: bulteriér 94

Genetický balíček pes: čínský chocholatý pes 94

Genetický balíček pes: čivava 94

Genetický balíček pes: dobrman 94

Genetický balíček pes: francouzský buldoček 94

Genetický balíček pes: irský červenobílý setr 94

Genetický balíček pes: irský jemnosrstý pšeničný teriér 94

Genetický balíček pes: jezevčík 94

Genetický balíček pes: jorkšírský teriér 94

Genetický balíček pes: Kavalír King Charles španěl 1 95

Genetický balíček pes: Kavalír King Charles španěl 2 95

Genetický balíček pes: knírač miniaturní 95

Genetický balíček pes: knírač velký 95

Genetický balíček pes: kokšpaněl 95

Genetický balíček pes: kolie 95

Genetický balíček pes: kromforländer 95

Genetický balíček pes: labradoodle 95

Genetický balíček pes: labrador 1 (základní profil) 95

Genetický balíček pes: labrador 2 (rozšířený profil) 95

Genetický balíček pes: lagotto romagnolo 96

Genetický balíček pes: landseer 96

Genetický balíček pes: leonberger 96

Genetický balíček pes: mops 96

Genetický balíček pes: německý ovčák a vlčák 96

Genetický balíček pes: papillon a phalène 96

Genetický balíček pes: papillon 96

Genetický balíček pes: portugalský vodní pes 96

Genetický balíček pes: pudl 96

Genetický balíček pes: rhodéský ridgeback 96

Genetický balíček pes: rotvajler 97

Genetický balíček pes: ruský černý teriér 97

Genetický balíček pes: russel teriér 1 97

Genetický balíček pes: russel teriér 2 97

Genetický balíček pes: šeltie 97

Genetický balíček pes: shiba inu 97

Genetický balíček pes: španělský vodní pes 97

Genetický balíček pes: tibetský teriér 97

Genetický balíček pes: velký švýcarský salašnický pes 97

Genetický balíček pes: welsh corgi 97

Genetický balíček pes: zlatý retrívr 98

Geriatrie – rozšířený profil  16

Geriatrie – základní profil       15

Giardia spp. – antigen (ELISA)  61

Glanzmannova trombastenie (GT, Glanzmann Thrombasthenia, Thrombasthenic 

Thrombopathia) 103

Glaukom a goniodysgeneze (GGD, Glaucoma and Goniodysgenesis in Border Collie) 103

GLDH  30

Glukóza  30

Glukóza v tekutině a v plazmě – podvojné stanovení 65

Glykogenóza typ Ia (GSD Ia, Glycogen Storage Disease, von Gierkego choroba) 104

Glykogenóza typ II (GSD II, Glycogen Storage Disease, Pompeho choroba) 104

Glykogenóza typ IIIa (GSD IIIa, Glycogen Storage Disease)  104

Glykogenóza typ IV (GSD IV, Glycogen Storage Disease, Andersenova choroba)  123

H
Helicobacter spp. (fretka) (PCR)  83

Helicobacter spp. (PCR)  74, 79

Hematokrit  23

Hemofilie A (faktor VIII)  104

Hemofilie B (faktor IX)  104

Hemotropní mykoplazmata (PCR)  75, 80

Hepatozoon canis (PCR)  74

Hepatozoon felis (PCR)  80

Hereditární ataxie (HA, Hereditary Ataxia) 104

Hereditární digitální hyperkeratóza 

(DH, HDH, Digital Hyperkeratosis, Hereditary Footpad Hyperkeratosis/Corny Feet) 104

Hereditární ichtyóza (Congenital Ichthyosis / Great Dane Ichthyosis) 104

Hereditární katarakta (HSF4)  104

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK, Hereditary Nasal Parakeratosis)  105

Hereditární nazální parakeratóza (HNPK, Hereditary Nasal Parakeratosis)  105

Hereditnární rachitída rezistentní na vitamín D 

(HVDRR, Hereditary Vitamin D - Resistant Rickets) 105

Herpesvirus (CHV) (PCR)  74

Herpesvirus (CHV) – protilátky (IFT)  74

Herpesvirus (FHV-1) (PCR)  80

Herpesvirus (holubi) (PCR)  86

Herpesvirus (Koi) (PCR)  89

Herpesvirus (papoušci) (PCR)  86

Herpesvirus – protilátky (seroneutralizace)  86

Herpesvirus (želvy) (PCR)  89

Herpesvirus (želvy) – protilátky (seroneutralizace)  89

Histologické vyšetření (Berlín)       10
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Histologické vyšetření       69

Histologické vyšetření vyžadující větší počet preparátů  69

Hnědé zbarvení (skořicové, čokoládové)  129

Hořčík  35

Horečka šarpejů (SPAID, Shar Pei Autoinflammatory Disease)  105

Hyperekplexie (startle disease)  105

Hypertrofická kardiomyopatie A31P (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy)  123

Hypertrofická kardiomyopatie R820W (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy)  123

Hypertrofická kardiomyopatie sphynxů (HCM, Hypertrophic Cardiomyopathy) 123

Hyperurikosurie a hyperurikémie (HUU, SLC)  105

Hypofosfatázie (HPP, Hypophosphatasia) 105

Hypofyzární nanismus (Pituitary dwarfism)  105

Hypokalémie  123

Hypotrichóza a zkrácená délka života (Hypotrichosis and Short Life Expectancy) 123

CH
Charcoal zbarvení  129

Charcot-Marie-Toothova choroba (CMT, Charcot-Marie-Tooth disease) 105

Chlamydia (Chlamydophila) spp. (PCR)  74, 83

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (ELISA)  86

Chlamydia (Chlamydophila) spp. – protilátky (IFT)  74,80, 83

Chlamydia felis (PCR)  80

Chlamydia psittaci (PCR)  87

Chloridy  35

Cholesterol  30

Cholinesteráza  30

Chondrodystrofie (CDDY) s degenerací meziobratlových plotének (IVDD) 

a chondrodysplazie (CDPA)  106

Chymotrypsin (kočka)  63

I
Ichtyóza  106

Ichtyóza/Epidermolytická hyperkeratóza (EHK, Epidermolytic Hyperkeratosis) 106

Ichtyóza typ 1 106

Ichtyóza typ 2 106

Identifikace jedince (profil DNA) (kočka, pes)  131

Identifikace parazita  61

Imerslund-Gräsbeckův syndrom 

(IGS, Imerslund-Gräsbeck Syndrome, Cobalamin Malabsorption) 106

Imunofixace  47

Imunoglobulin A (IgA)  47

Imunoglobulin A (IgA) (dvojitý test)  47

Imunoglobulin G (IgG)  47

Imunohistochemické vyšetření  69

Imunokomplexy  48

Inzulín (pes)  44

Iontogram  16

Iontogram rozšířený  16

Iridovirus (hmyz, ještěrky) (PCR)  89

Izolace larev (Baermanův test)  61

J
Jantarové zbarvení (amber)  128

Jod  35

Junkční epidermolysis bullosa (JEB, Junctional Epidermolysis Bullosa)  106

Juvenilní encefalopatie (JBD, Juvenile Brain Disease, Juvenile Encephalopathy) 106

Juvenilní epilepsie (JE, Juvenile Epilepsy) 106

Juvenilní laryngeální paralýza a polyneuropatie 

(JLPP, Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy)  107

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME, Juvenile Myoclonic Epilepsy) 107

K
Kadmium  137

Kalprotektin 63

Kardiomyopatie s juvenilní mortalitou (CJM, Cardiomyopathy with1 Juvenile Mortality) 107

Kobalt  35

Kombinovaný profil ptáků 86

Kongenitální myastenický syndrom (CMS, Congenital myasthenic syndrome)  107, 123

Kortizol  41

Kortizol/kreatinin (poměr) + dexametazonový supresní test  41

Kortizol/kreatinin (poměr)       41

Krabbeho choroba (globoidní leukodystrofie)  107

Kraniomandibulární osteopatie (CMO, Craniomandibular Osteopathy)  107

Krátkoocasost (brachyurie)  107

Kreatinin  30

Kreatinin v tekutině a v séru – podvojné stanovení 65

Krevní nátěr (mikroskopicky)  23

Krevní obraz  23

Krevní obraz plazi/ptáci (vyšetření manuálně-přístrojové)  23

Krevní obraz rozšířený  23

Krevní parazité  62

Krevní skupiny geneticky (kočka)  130

Krevní skupiny sérologicky (kočka)  23

Kudrnatá srst (curly)  125

Kumariny  137

Kvasinky  51

Kyselina listová  133

Kyselina močová  30

L
L-2-hydroxyglutarová acidurie (L-2-HGA, L-2-Hydroxyglutaric Aciduria)  107

Laforova myoklonická epilepsie 107

Lagotto střádající nemoc (LSD, Lagotto Storage Disease) 108

Laktát  30

Laktát v tekutině a v plazmě – podvojné stanovení 65

Laryngeální paralýza a polyneuropatie typ 3 

(LPPN3, Laryngeal Paralysis with Polyneuropathy type 3) 108

LDH  30

Leishmania spp (PCR)  75, 80

Leishmania spp. – protilátky (ELISA)  74

Leishmania spp. – protilátky (IFT)  75, 80

Leporipoxvirus myxomatosis (králík) (PCR)  83

Leporipoxvirus myxomatosis (králík) – protilátky (IFT)  83

Leptospira spp. (PCR)  75, 83

Leptospira spp. – protilátky (mikroaglutinace)  75, 83

Letální akrodermatitida u bulteriérů (LAD, Lethal Acrodermatitis in Bull Terriers) 108

Letální onemocnění plic (LLD/ LAMP3, Lethal Lung Disease) 108

Leukoencefalomyelopatie (LEMP, Leukoencephalomyelopathy)  108

Leukoencefalopatie/leukodystrofie (LEP, LD, Leukoencephalopathy, Leukodystrophy) 108
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Leukogram plazi/ptáci (mikroskopicky)  23

Levetiracetam (pes)  135

Lipáza (DGGR)       30

Locus B (hnědé zbarvení, bd, bc, bs)  126

Lokud D (d2) (naředění barvy, dilution) 126

Lokud D (d3) (naředění barvy, dilution) 126

Lokud E (e2) (zbarvení žluté, červené) 126

Lokus A (Agouti, černá/aguti – divoké zbarvení)  125, 129

Lokus B (hnědé zbarvení, b4, be, bh) 125

Lokus C (albinismus očí a kůže, caL a OCA2)  126

Lokus C (albinismus očí a kůže, OCA4)  126

Lokus D (d1) (naředění barvy, dilution) 126

Lokus D (naředění barvy, dilution)  129

Lokus E (e1) (žluté, citrónově žluté, červené, krémové, meruňkové zbarvení)  126

Lokus E (eA) (zaječí zbarvení) 126

Lokus E (eG) (zbarvení: domino - afgánský chrt / grizzle - perský chrt / sobolí - barzoj) 126

Lokus EH (sobolí zbarvení)  127

Lokus EM (černá maska)  127

Lokus H (harlekýn)  127

Lokus I (intenzita feomelaninu) 127

Lokus K (dominantní černá, alela KB)  127

Lokus M (merle: M, Mc, Ma, Mh, m)  127

Lokus S (bílá skvrnitost)  127

Lokus T (skvrnitost: strakatost, skvrny, fleky) 127

Lundehundův syndrom (LHS, Lundehund Syndrome) 108

Luteinizační hormon (LH)  43

Lymfocytární choriomeningitida (LCM) (křeček, morče domácí) – protilátky (IFT) 83

M
Makrotrombocytopenie (MTC, Macrothrombocytopenia) 108

Makulární korneální dystrofie (MCD / CHST6, Macular Corneal Dystrophy) 108

Maligní hypertermie (MH, Malignant Hyperthermia)  109

Mangan  35

May-Hegglinova anomálie (MHA, May - Hegglin Anomaly) 109

Měď  35

Metanefrin, normetanefrin (pes) 41

Metarhizium spp. (dříve Chamaeleomyces) (ještěrky) (PCR)  89

Mikrofilárie (Knottův test)  62

Mikrofilárie (kvantitativní vyšetření)  62

Mikrofilárie (PCR)  62

Mikrofilárie (typizace)  62

Mikroftalmie (RBP4, Microphthalmia) 109

Mukopolysacharidóza typ IIIa (MPS IIIa, Mucopolysaccharidosis type IIIa) 109

Mukopolysacharidóza typ IIIb (MPS IIIb, Mucopolysaccharidosis type IIIb) 109

Mukopolysacharidóza typu VII (MPS VII, Mucopolysaccharidosis type VII)  123

Mukopolysacharidóza typu VI (MPS6, Mucopolysaccharidosis type VI)  123

Mukopolysacharidóza typ VII (MPS VII, Mukopolysacharidosis type VII)  109

Mukopolysacharydóza typ VI (MPS IIIa, Mucopolysaccharidosis type IIIa) 109

Muskulární dystrofie (MD, Muscular Dystrophy)  109

Musladin-Leuke syndrom (MLS, Musladin-Leuke Syndrome)  109

Mutace BRAF (pes) (PCR) 57

Myasthenia gravis (protilátky proti acetylocholinovému receptoru) (RIA)  48

Mycobacterium avium ssp. avium/silvaticum (PCR)  87

Mycobacterium genavense (PCR)  87

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR)  75

Mycobacterium tuberculosis complex (PCR)  80

Mycoplasma agassizi (suchozemské želvy) (PCR)  89

Mycoplasma cynos (PCR)  75

Mycoplasma haemofelis (PCR)  80

Mycoplasma pulmonis (myš, potkan) - protilátky (IFT)  83

Mycoplasma spp. (PCR)  75, 80, 83, 87

Mykobakterie – protilátky (aglutinace)  87

Mykogram  51

Myotubulární myopatie vázaná na chromozom X 

(XLMTM, X-Linked Myotubular Myopathy) 109

N
Nádor močového měchýře – antigen (pes)  57

Nakropelsie  110

Nannizziopsis guarroi (ještěrky) (PCR)  89

Nefropatie se ztrátou proteinů (PLN, Protein Losing Nephropathy)  110

Nemalinová myopatie (NM, Nemaline Myopathy) 110

Nemoci očí u koček (PCR)  78

Neonatální cerebelární abiotrofie (NCCD, Neonatal Cortical Cerebellar Abiotrophy) 110

Neonatalní encefalopatie (NEwS, Neonatal Encephalopathy with Seizures)  110

Neospora caninum (PCR)  75

Neospora caninum – protilátky (IFT)  75

Nestandardní osrstění (IC, Improper Coat) 127

Neuroaxonální dystrofie (NAD, Neuroaxonal Dystrophy)  110

Neurologický profil (PCR)  71

Neuronální ceroidlipofuscinóza (NCL, Neuronal Ceroid Lipofuscinosis)  110

Neuropatie anglických chrtů (GHN, Greyhound Hereditary Neuropathy) 110

Nidovirus (hadi) (PCR)  89

Nocardia spp.  54

Normetanefrin 42

O
Obezita (ADI, Adiposity) 110

Okulo-skeletální dysplazie 3/Retinální dysplazie (OSD3/RD, Oculo-Skeletal Dysplasia 3/

Retinal Dysplasia) 111

Olovo  137

Onemocnění horních cest dýchacích psů (PCR)  71

Onemocnění přenášena klíšťaty – klíště (PCR)  71

Onemocnění přenášena klíšťaty – krev (PCR)  71

Ophidiomyces ophiodiicola (hadi) (PCR)  90

Orthopoxvirus (virus kočičích neštovic)  (PCR)  80

Osteochondrodysplazie (OCD, Osteochondrodysplasia)  124

P
Pankreatická elastáza (pes)  63

Pankreatická lipáza – kvalitativně (kočka, pes)  31

Pankreatická lipáza – kvantitativně (kočka, pes)       31

Pankreatická lipáza – kvantitativně (kočka)       11

Papoušek – screening  20

Papoušek – velký screening  20

Parainfluenza (PCR)  75

Parainfluenza, typ 3 (morče domácí) – protilátky (IFT)  84

Paralýza hrtanu (LP, Laryngeal Paralysis)  111

Paramyxovirus (hadi) (PCR)  90

Paramyxovirus (hadi) – protilátky (test inhibice hemaglutinace)  90
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Paramyxovirus, typ1 (PCR)  87

Paramyxovirus, typ 1 – protilátky (test inhibice hemaglutinace)  87

Paramyxovirus, typ 3 (papoušci) – protilátky (ELISA)  87

Parathormon  44

Paratyrinu podobný hormon (PTHrP)  44

Parazitologický profil (ELISA) + sedimentace       61

Parazitologický profil (ELISA)       61

Paroxysmální zátěží indukovaná dyskineze 

(PED, Paroxysmal Exercise-Induced Dyskinesia) 111

Paroxyzmální dyskinezie (PxD, Paroxysmal Dyskinesia) 112

Parvovirus – antigen (ELISA)  76

Parvovirus (PCR)  76

Parvovirus – protilátky (IFT)  76

Pasteurella multocida (PCR)  84

Pasteurella spp.  55

Patogenní Escherichia coli (STEC/EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, EAEC) (PCR) + antibiogram 54

PBFD (Circovirus) – onemocnění zobáku a peří (kanárek, papoušci, pěnkava) (PCR) 87

Picornavirus (suchozemské želvy) (PCR)  90

Plazi – rozšířený profil  20

Plazi – základní profil  20

Plemenná shoda (pes)  131

Podrobné vyšetření - alergeny potravinové       12

Polycystická choroba ledvin (PKD, Policystic Kidney Disease)  111, 124

Polyneuropatie aljašských malamutů (AMPN, Alaskan Malamute Polyneuropythy) 111

Polyneuropatie Leonbergerů typ 1 (LPN1, Leonberger Polyneuropathy 1)  111

Polyneuropatie leonbergerů typ 2 (LPN2, Leonberger Polyneuropathy 2)  111

Polyomavirus (PCR)  87

Poměr albumin/kreatinin 57

Poměr bílkovina/kreatinin  57

Poměr normetanefrin/kreatinin v moči  42

Poměr žlučové kyseliny/kreatinin  57

Pooperační hemoragie (P2Y12/P2RY12, Postoperative Hemorrhage) 111

Povrchové mykózy plazů 51

Předoperační profil kompletní  19

Předoperační profil kontrolní  19

Předoperační profil rozšířený  19

Předoperační profil základní  19

Primární ciliární dyskineze (PCD, Primary Ciliary Dyskinesia) 111

Primární glaukom s otevřeným úhlem a primární luxace čočky 

(POAG / PLL, Primary Open Angle Glaucoma and Primary Lens Luxation) 112

Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG, Primary Open Angle Glaucoma) 112

Primární kogenitální glaukom (PCG, Primary Congenital Glaucoma)  124

Primární luxace čočky (PLL, Primary Lens Luxation)  112

Přímý nátěr trusu 61

Profil BARF  17

Profil biochemický  16

Profil epilepsie (kočka)  17

Profil epilepsie (pes)  17

Profil FIP  17

Profil fretka  20

Profil hemostazeologický 17

Profil játra  17

Profil játra – rozšířený 17

Profil ledviny  18

Profil morče/králík/činčila  20

Profil nadledviny (fretka)  42

Profil plicní červivost psů (PCR)  71

Profil polyurie/polydipsie  18

Profil postvakcinační imunity (protilátky)  71, 78

Profil potkan  20

Profil slinivka břišní  18

Profil slinivka břišní a střeva (kočka)  18

Profil slinivka břišní a střeva (pes)       18

Profil srdce 18

Profil stanovení fáze pohlavního cyklu u fen 43

Profil štítná žláza malý  39

Profil štítná žláza (T4, cTSH)       39

Profil štítná žláza (T4, fT4)       39

Profil štítná žláza velký       39

Progesteron       43

Progresivní retinální atrofie bengálských koček 

(b-PRA, Bengal Progressive Retinal Atrophy)  124

Progresivní retinální atrofie (CNGA1-PRA) 113

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková, typ 1a 

(rcd1a-PRA, rod-cone dysplasia 1a – Progressive Retinal Atrophy)  112

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 1 

(rcd1-PRA, rod-cone dysplasia 1 – Progressive Retinal Atrophy)  112

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 2 

(rcd2-PRA, rod-cone dysplasia 2 – Progressive Retinal Atrophy)  112

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková, typ 3 

(rcd3-PRA, rod-cone dysplasia 3 – Progressive Retinal Atrophy)  112

Progresivní retinální atrofie – dysplazie tyčinkočípková typ 4 

(rcd4-PRA, rod-cone dysplasia 4 – Progressive Retinal Atrophy)  113

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková 

(crd–PRA, cone–rod dystrophy – Progressive Retinal Atrophy)  113

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 1 

(crd1-PRA, cone-rod dystrophy 1 – Progressive Retinal Atrophy)  113

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 2 

(crd2-PRA, cone - rod dystrophy 2 - Progressive Retinal Atrophy) 113

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková typ 3 

(crd3-PRA, cone - rod dystrophy 3 - Progressive Retinal Atrophy) 113

Progresivní retinální atrofie – dystrofie čípkotyčinková, typ 4 

(cord1-PRA/crd4-PRA, cone-rod dystrophy 4 – Progressive Retinal Atrophy)  113

Progresivní retinální atrofie (IFT122 - PRA, Progressive Retinal Atrophy) 114

Progresivní retinální atrofiei (pd-PRA, persian derived - Progressive Retinal Atrophy)  124

Progresivní retinální atrofie (JPH2 - PRA, Progressive Retinal Atrophy) 114

Progresivní retinální atrofie (NECAP1-PRA, Progressive Retinal Atrophy NECAP1) 114

Progresivní retinální atrofie (pap-PRA1) 114

Progresivní retinální atrofie – postupující dysplazie tyčinkočípková 

(prcd-PRA, progressive rod-cone dystrophy – Progressive Retinal Atrophy)  113

Progresivní retinální atrofie (PRA)  114

Progresivní retinální atrofie (PRA3, Progressive Retinal Atrophy) 114

Progresivní retinální atrofie (PRA4, Progressive Retinal Atrophy 4) 114

Progresivní retinální atrofie 

(rdAc-PRA, retinal degeneration in Abyssinian cats - Progressive Retinal Atrophy) 124

Progresivní retinální atrofie (rdy-PRA, rod cone dysplasia – Progressive Retinal Atrophy) 124

Progresivní retinální atrofie s časným nástupem 

(EO-PRA, Early Onset Progressive Retinal Atrophy) 114

Progresivní retinální atrofie typ B1 

(Type B1 PRA, HIVEP3, Type B1 Progressive Retinal Atrophy) 114

Progresivní retinální atrofie u Basenji 

(BAS-PRA, Progressive Retinal Atrophy Basenji type) 115

Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů 

(GR-PRA1, Golden Retriever Progressive Retinal Atrophy)  115
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Progresivní retinální atrofie u zlatých retrívrů typ 2 

(GR-PRA2, Golden Retriever Progressive Retinal Atrophy)  115

Progresivní retinální atrofie vázaná na chromozom X (XL-PRA, X linked Progressive Retinal Atrophy) 115

Protrombinový čas (PT)  25

Průkaz dermatofytů (PCR)       52

Průkaz dermatofytů       51

Psí multifokální retinopatie, typ 1 (CMR1, Canine Multifocal Retinopathy)  115

Psí multifokální retinopatie, typ 2 (CMR2, Canine Multifocal Retinopathy)  115

R
Ranavirus (obojživelníci, hadi, želvy) (PCR)  90

Renální cystadenokarcinom a nodulární dermatofibróza (RCND, Renal 

Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis) 115

Renální dysplazie a hepatická fibróza (RDHN, Renal Dysplasia and Hepatic Fibrosis) 115

Reovirus (plazi) (PCR)  90

Reovirus, typ 3 (křeček, králík, myš, potkan) – protilátky (ELISA)  84

Reprodukční profil koček (PCR)  78

Reprodukční profil psů (PCR)  72

Retikulocyty (mikroskopicky)  23

Revmatoidní faktor (pes)  48

Rickettsia conorii/felis – protilátky (IFT)  76, 81

Rickettsia rickettsii – protilátky (IFT)  76

Rickettsia spp. (PCR)  76, 81

Rivaltova zkouška  65

Rodentibacter pneumotropicus (křeček, myš, potkan) – protilátky (IFT)  84

Rotavirus (králík, myš) – protilátky (IFT)  84

Rozštěp pysku/patra a syndaktylie (CLPS, Cleft Lip/Palate and Syndactyly) 115

Rtuť  137

Růstový faktor podobný inzulínu (IGF1, somatomedin C)  44

S
Salmonella spp.  55

Sarcoptes spp. – protilátky (ELISA)  76

Scottův syndrom (Canine Scott Syndrome, hemoragická diatéza) 116

Screening - alergeny enviromentální + potravinové (kočka, pes)       12

Screening bez krevního obrazu  15

Screening       15

SDMA       31

Sedimentace  62

Selen  35

Sendai virus (myš, potkan) – protilátky (IFT)  84

Senzorická neuropatie (SN, Sensory Neuropathy) 116

Šeroslepost (CSNB, Congenital Stationary Night Blindness)  118

Sérový amyloid A (SAA) (kočka)  48

Simian virus (křeček, morče domácí, králík) – protilátky (IFT)  84

Skeletální dysplazie 2 (dwarfismus, SD2, Skeletal Dysplasia 2) 116

Sklon k nežádoucímu chování u belgických ovčáků malinois (BP, Behaviour Propensity) 116

Sněžné zbarvení  129

Sodík  35

Spinální dysrafismus (NTD, Spinal dysraphism/Neural Tube Defects) 116

Spinální muskulární atrofie (SMA, Spinal Muscular Atrophy)  124

Spinocerebelární ataxie (SCA, Spinocerebellar Ataxia) 116

Spondylo-kostální dysostóza (JLS, Jarcho - Levin Syndrome, Spondylocostal dysostosis) 116

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární ataxií 

(SDCA1, Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) 116

Spongiózní cerebelární degenerace s cerebelární ataxií 

(SDCA2, Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) 116

Srážecí faktor VIII (pes)  26

Staphylococcus aureus  55

Stargardtova nemoc (STGD, Stargardt Disease, Retinal Degeneration) 117

Stimulační test hCG u koček (2x progesteron)  43

Stimulační test hCG u psů a kocourů (2x testosteron)  43

Subakutní nekrotizující encefalopatie (SNE, Subacute Necrotizing Encephalopathy) 117

Syndrom akrální mutilace (AMS, Acral Mutilation Syndrome) 117

Syndrom akutní respirační tísně (ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome) 117

Syndrom horních cest dýchacích (UAS, Upper Airway Syndrome) 117

Syndrom přetrvávajícího Müllerova kanálu (PMDS, Persistent Müllerian duct syndrome) 117

Syndrom suchého oka a kudrnaté srsti (DE/CC, Dry Eye and Curly Coat Syndrome) 117

Syndrom třesoucího se štěněte (SPS, Shaking Puppy Syndrome) 117

Syndrom uvězněných neutrofilů (TNS, Trapped Neutrophil Syndrome)  117

Systémová degenerace psů (CMSD, PNA, Canine Multiple System Degeneration) 118

T
T4 celkový  39

T4 volný  39

T4 volný dialyzovaný (RIA)  39

Taurin 31

Terapeutický profil (metimazol) – rozšířený  39

Terapeutický profil (metimazol) – základní  39

Terapeutický profil (trilostan – ACTH stimulace)  42

Terapeutický profil (trilostan – ACTH stimulace) – základní  42

Terapeutický profil (trilostan – kortizol)  42

Terapeutický profil (trilostan – kortizol) – základní  42

Test okultního krvácení  63

Testosteron  43

Test sklíčkové aglutinace  23

Tetanus – protilátky (ELISA)  76

Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID, Severe Combined Immunodeficiency) 118

Těžká kombinovaná imunodeficience vázaná na chromozom X 

(X-SCID, X-Linked Severe Combined Immunodeficiency) 118

Thallium  137

Thymidinkináza (pes) 31

TLI (kočka)  31

TLI (pes)  31

Toxikóza mědí (CT, Copper Toxicosis)  118

Toxoplasma gondii – IgM + IgG – protilátky (IFT)       12, 76, 81

Toxoplasma gondii (králík) – protilátky IgG (IFT)  84

Toxoplasma gondii (PCR)  76, 81, 84

Treponema paraluiscuniculi (PCR)  85

Treponema paraluiscuniculi – protilátky (aglutinace)  85

Triacylglyceroly  31

Trichomonas spp. (PCR)  88

Tritrichomonas foetus (PCR)  81

Trombinový čas (TT)  25

Trombopatie (Thrombopathy) 118

Troponin I  31

Trypanosoma evansi – protilátky (aglutinace)  76

Tyreoglobulin – protilátky (pes)  40
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U
Určení pohlaví u ptáků  130

Urea  31

V
Van den Ende–Guptův syndrom (VDEGS, van den Ende-Gupta Syndrome) 118

Vápník  35

Vápník ionizovaný  36

Včasná diagnostika selhání ledvin  18

Velký screening bez krevního obrazu  15

Velký screening kočka + FCoV, FIV, FeLV + elektroforéza bílkovin  18

Velký screening       15

Ventrikulární arytmie (IVA, Ventricular Arrhythmia) 118

Virová hepatitida myší (myš) – protilátky (IFT)  84

Virové hemoragické onemocnění králíků  (RHD) – protilátky (ELISA)  85

Virové hemoragické onemocnění králíků typ 1/2 (RHD 1/2) (PCR)  85

Virus aleutské choroby (ADV) (fretka) (PCR)  85

Virus chřipky (ptačí chřipka) (PCR)  88

Virus klíšťové encefalitidy – IgM – protilátky(ELISA) 77

Virus klíšťové encefalitidy (PCR)  77

Virus klíšťové encefalitidy – protilátky (IFT) 77

Virus panleukopenie (PCR)  81

Virus panleukopenie – protilátky (IFT)  81

Virus psinky (PCR)  77, 85

Virus psinky – protilátky (IFT)  77, 85

Virus ptačích neštovic (Avipoxvirus) (PCR)  88

Virus západonilské horečky (West Nile virus) (PCR)  88

Virus západonilské horečky (West Nile virus) – protilátky IgG (ELISA)  88

Vitamín A (retinol)  133

Vitamín B1 (thiamin)  133

Vitamín B2 (riboflavin)  133

Vitamín B6 (pyridoxin)  133

Vitamín B12 (kobalamin)  133

Vitamín D3 (25-OH)  133

Vitamín E (tokoferol)  133

Vitamín H (biotin)  133

Vlákna M2 (zánět žvýkacího svalu) – protilátky (pes)  48

Von Willebrandova choroba, typ 1 (vWD, von Willebrand Disease)  118

Von Willebrandova choroba, typ 2 (vWD, von Willebrand Disease)  119

Von Willebrandova choroba, typ 3 (vWD, von Willebrand Disease)  119

Von Willebrandův faktor (vWF) – antigen (pes)  26

Vrozená hypotyreóza (CHG, Congenital Hypothyroidis with Goiter) 119

Vrozená lomivost kostí (osteogenesis imperfecta)  119

Vrozená myotonie  119

Vrozená myotonie (Myotonia Congenita)  124

Vypadávání srsti (línání, shedding) 127

Vyšetření bakteriologické moči + antibiogram       52

Vyšetření bronchoalveolární laváže (BAL)  65

Vyšetření citlivosti na antibiotika metodou MIC  52

Vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině       12

Vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině       135

Vyšetření klonality lymfocytů (PARR – cytologie) 69

Vyšetření klonality lymfocytů (PARR – histologie)  69

Vyšetření mikrobiologické trusu + antibiogram  52

Vyšetření mikrobiologické trusu + antibiogram (ptáci) 52

Vyšetření mikrobiologické trusu kompletní + antibiogram (kočka, pes)       52

Vyšetření moči cytologické  57

Vyšetření moči kompletní       58

Vyšetření moči obecné       58

Vyšetření moči základní  57

Vyšetření močového sedimentu  58

Vyšetření původu (kočka, pes)  130

Vyšetření stěru (aerobní bakterie) + antibiogram       52

Vyšetření stěru (aerobní bakterie, kvasinky) + antibiogram       53

Vyšetření stěru (anaerobní bakterie) + antibiogram  53

Vyšetření stěru celkové + antibiogram  53

Vyšetření synoviální tekutiny  65

Vyšetření tělní tekutiny  65

Vyšetření tělní tekutiny – rozšířené  65

Vyšetření trusu na stravitelnost  63

Vyšetření výtěru nebo výplachu průdušnice (TTW)  66

Vzor sedla 128

W
Warburgův mikrosyndrom 1 (WARBM1, Warburg Micro Syndrome 1) 119

Y
Yersinia spp.  55

Z
Záchvatovité padání (EF, Episodic Falling)  119

Základní vyšetření + fruktosamin  15

Základní vyšetření + fruktosamin + krevní obraz  15

Základní vyšetření + krevní obraz       15

Základní vyšetření       15

Zakrslost, chondrodysplazie (Dwarfism, Chondrodysplasia) 119

Zakrslost podobná Robinowovu syndromu (DVL2, Robinow-like Syndrome) 119

Zánětlivá myopatie (IM, Inflammatory Myopathy) 119

Zánětlivé onemocnění plic (IPD, Inflammatory Lung Disease) 120

Zátěží vyvolaný kolaps (EIC, Exercise Induced Collapse)  120

Zbarvení "kakao" (tmavě hnědá, tmavě čokoládová) 128

Železo  36

Zinek  36

Žlučové kyseliny  31

Žlučové kyseliny – stimulační test  32

Znaky obočí a vousů (furnishing)  128

Ostatní
α-amyláza   29

α-HBDH  29

β-karoten (pes) 133

γ-GT  30
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