
Aplikacja została stworzona w celu szybkiego dostępu dla naszych Klientów do wyników zleconych badań. 
Dostępna jest na stronie internetowej app.laboklin.pl poprzez dowolne urządzenie typu smart (telefon, tablet) 
oraz komputer. Dodatkowo w przypadku urządzeń smart można użyć kodu QR.

Funkcjonalność aplikacji umożliwia posiadanie jednego dostępu do wyników zleconych badań z dowolnego 

miejsca. Przeznaczona jest zarówno dla Klientów mobilnych nieposiadających w danej chwili dostępu 
do komputera, jak i tych pracujących na miejscu.

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Klientów LABOKLIN Polska mających numer klienta. Jest całkowicie 

bezpłatna. Wymaga jedynie aktywnego połączenia z Internetem.

Dostępność wyników przez Aplikację, nie zmienia standardowej drogi, jaką otrzymują Państwo wyniki. Jeżeli 
otrzymują Państwo wyniki e-mailem lub faxem, taki sposób wysyłki będzie kontynuowany. Jest uzupełnieniem 
dotychczasowych form, dzięki której mają Państwo również dostęp do listy otrzymanych wyników 
z ostatnich 30 dni. Umożliwia również szybki kontakt z Laboratorium poprzez podane dane teleadresowe 
oraz formularz kontaktowy co znacznie ułatwia kontakt w razie pytań dotyczących zleconego badania, 
domówienia badań, itp.

W celu otrzymania dostępu do aplikacji, prosimy o kontakt z Obsługą Laboratorium:

tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780
infolinia: 800 100 101
fax: +48 22 691 92 92
e-mail: lab.warszawa@laboklin.com

Skorzystaj z Aplikacji

w prosty sposób!

Wejdz na: app.laboklin.pl

lub użyj kodu QR. 

Login:

Hasło:

Twoje dane do logowania

Aplikacja LABOKLIN
app.laboklin.pl

LABOKLIN Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa
tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101, fax: +48 22 691 92 92, e-mail: lab.warszawa@laboklin.com, www.laboklin.pl



Logowanie
 �Prosimy o wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: app.laboklin.pl 
lub w przypadku urządzeń smart użycie kodu QR.

 �Wprowadzenie Loginu (numer klienta).

 �Wprowadzenie Hasła.

Przeglądanie wyników

Jest to główna strona aplikacji. Tutaj widoczna jest lista otrzymanych wyników z ostatnich  
30 dni, które ustawione są chronologicznie według daty wejścia materiału do Laboratorium  
z podanym imieniem i nazwiskiem właściciela zwierzęcia.

Jeżeli w danym okresie otrzymywali Państwo dużą ilość wyników istnieje również możliwość 
szybkiego wyszukiwania wyniku poprzez nazwisko właściciela w górnym polu wyszukiwania.

U góry Aplikacji dostępna jest również zakładka Kontakt oraz Wyloguj się.

Szczegóły wyniku badania

Po wybraniu konkretnego zlecenia na głównej stronie aplikacji wyświetlana jest ta część  
lub całość wyniku badania, jaka została zautoryzowana przez naszego lekarza weterynarii.

Dodatkowo w szczegółach podane są dodatkowe informacje o numerze zlecenia, dacie przyjęcia 
materiału, dacie wygenerowania wyniku, imię i nazwisko właściciela oraz imię zwierzęcia. 

W razie pytań dotyczących danego zlecenia, domówienia badań mogą Państwo wypełnić formularz 
kontaktowy dostępny pod wynikami badania. Aplikacja automatycznie uzupełni wiadomość  
o numer zlecenia co znacznie ułatwi dalszy kontakt.

U góry Aplikacji dostępna jest również zakładka Zlecenie – wybranie jej przenosi z powrotem  
do listy otrzymanych wyników oraz zakładki Kontakt i Wyloguj się.

Zakładka kontakt

Umożliwia szybki kontakt z Laboratorium poprzez podane dane teleadresowe oraz formularz 
kontaktowy, co znacznie ułatwia kontakt w razie pytań dotyczących zleconego badania,  
domówienia badań, itp. W celu szybkiego wysłania wiadomości wystarczy wypełnić wymagane 
pola oraz nacisnąć przycisk Wyślij.

Aplikacja LABOKLIN szybki dostęp do wyników zleconych badań

Wejdź na: app.laboklin.pl 


