Zlecenie badania
Alergia

Numer Klienta

Laboklin Polska Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa
OBSŁUGA LABORATORIUM: tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, e-mail: lab.warszawa@laboklin.pl, www.laboklin.pl

Dane pacjenta:

Dane właściciela zwierzęcia:

Imię zwierzęcia
Pies

Imię i nazwisko

Wiek zwierzęcia
Kot

Koń

Płeć

Rasa

Po kastracji

Nr chip/tatuażu

Zleceniodawca:
Pieczątka lecznicy

Lekarz kierujący:
NIP:

Wynik badania:

Pieczątka i podpis

Pocztą na adres lecznicy
E-mail lekarza
Wyrażam zgodę na wysyłanie na podany
adres e-mail informacji handlowych
przez LABOKLIN Polska Sp. z o.o.

E-mail właściciela

Pobrany materiał do badania:
Dostarczenie materiału

Data pobrania materiału

Surowica odwirowana
Surowica nieodwirowana

Jakość surowicy

Hemolityczna

Kurier
Lipemiczna

Ikteryczna

Osobiście

Poczta

Ceny podane są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto (z 8% VAT). Zakres badań oraz ceny mogą ulec zmianie.
Wysłanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Świadczenia Usług dostępnego na stronie internetowej www.laboklin.pl oraz w siedzibie firmy.

Krótki wywiad - proszę zawsze wypełnić
Wiek zwierzęcia, gdy pojawiły się pierwsze objawy:
Problem całoroczny

Nie

Tak

Problem sezonowy

Nie

Tak

Świąd

Nie

Tak

Biegunka

Nie

Tak

Glikokortykoidy per os

Nie

Tak

Glikokortykoidy inj.

Nie

Tak

Lokalizacja:
Pysk
Uszy
Szyja
Klatka piersiowa

Brzuch
Grzbiet
Kłąb
Nasada ogona

Zad
Boki
Kończyny
Łapy

Dokładny wywiad ogólny - Pies / Kot / Koń
Rodzaj stosowanej karmy ____________________________________________ Choroby układowe : _________________________________________________
Objawy pojawiły się po raz pierwszy przed _____________________________ Człowiek / inne zwierzęta dotknięte

Nie

Tak

___________________________________________________________________ Pobyt za granicą

Nie

Tak

Objawy - Skóra:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Przeprowadzone badania - Skóra:

________________________________________________________________________________________

Objawy - Płuca:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Przeprowadzone badania - Płuca

________________________________________________________________________________________

Objawy - Przewód pokarmowy

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Przeprowadzone badania - Przewód pokarmowy

________________________________________________________________________________________

Dotychczasowa terapia
substancja czynna / skutek

Antybiotyki

Nie

Tak

Leki przeciwgrzybicze

Nie

Tak

L. przeciwhistaminowe

Nie

Tak

Szampony

Nie

Tak

Akarycydy

Nie

Tak

Zmiana ściółki

Nie

Tak

Profilaktyka przeciw pchłom

Nie

Tak

Wstawienie do stajni

Nie

Tak

Dieta eliminacyjna

Nie

Tak

ß-mimetyki

Nie

Tak

PL-18/10/01

substancja czynna / skutek

Pies / Kot
7140
7141
7143

Panel świądowy – mały (pies)
Panel świądowy - średni (pies/kot)
Panel świądowy – duży (pies)

badanie przesiewowe, Sarcoptes-pc
alergeny całoroczne, sezonowe, podstawowe + dodatkowe alergeny pokarmowe
alergeny całoroczne, sezonowe, Sarcoptes-pc, ślina pcheł,
podstawowe + dodatkowe alergeny pokarmowe

S/2ml

roztocza, pyłki, spory grzybów, ślina pcheł
Przy pozytywnym wyniku przeprowadzić dalsze testy

S/2ml

S/3ml
S/4ml

Badanie przesiewowe
7105

Badanie przesiewowe

Testy główne
7106
7107
7116
7130
7124
7122
6103
7117

trawy, zioła, pyłki drzew (zawiera test w kierunku CHO)
spory grzybów, roztocza
kot, pies, królik, kawia domowa, papuga, mieszanka piór
meszki, komary, bąki, muchy, karaluchy
pszczoła, osa, szerszeń, klecanka (zawiera test w kierunku CHO)
trawy, zioła, pyłki drzew, spory grzybów, roztocza (zawiera test w kierunku CHO)

Alergeny sezonowe
Całoroczne alergeny
Pióra/włosy/naskórek
Owady
Hymenoptera
Panel śródziemnomorski
Ślina pcheł
Malassezia (IgE)

S/1ml
S/0,5ml
S/0,5ml
S/0,5ml
S/0,5ml
S/2ml
S/0,5ml
S/0,5ml

Dalsze testy
568
6104
7108
7108
7125
7125

Sarcoptes (IgG) (pies)
Staphylococcus (IgG)
Podstawowe alergeny pokarmowe (pies)
Podstawowe alergeny pokarmowe (kot)
Dodatkowe alergeny pokarmowe (pies)
Dodatkowe alergeny pokarmowe (kot)
Egzotyczne alergeny pokarmowe
(pies, kot)

S/0,5ml
S/0,5ml
S/0,5ml

IgE i IgG w kierunku najpopularniejszych składników karmy
IgE i IgG w kierunku najpopularniejszych składników karmy
konina, struś, kangur, dzik, renifer, amarant, pasternak, proso
konina, struś, zwierzyna płowa, królik, dzik, renifer, amarant, proso
Wszystkie 15 i inne alergeny (IgE i IgG)
7128
Pojedyńcze alergeny proszę zaznaczyć poniżej
pstrąg
bataty
dynia

koźlina
topinambur
cukinia

wielbłąd
gryka
groch

bawół
fasola
drożdze

S/0,5ml
S/1ml
S/1ml
S/0,5ml
S/0,5ml

przepiórka
marchew
Hermetia

Testy wrażliwości na komercyjne karmy
7151
7152
7151
7152

Cani-DIAL (pies)* - 5 karm
Cani-DIAL (pies)* - 10 karm
Feli-DIAL (kot)* - 5 karm
Feli-DIAL (kot)* - 10 karm

Dodatkowe zlecenie do pobrania na stronie www.laboklin.pl/zlecenia
Dodatkowe zlecenie do pobrania na stronie www.laboklin.pl/zlecenia
Dodatkowe zlecenie do pobrania na stronie www.laboklin.pl/zlecenia
Dodatkowe zlecenie do pobrania na stronie www.laboklin.pl/zlecenia

S/1ml

alergeny całoroczne, sezonowe, owady, składniki paszy
alergeny całoroczne i sezonowe

S/3ml

S/1ml
S/1ml
S/1ml

Koń
7146
7149

Panel alergiczny – skóra
Panel alergiczny – układ oddechowy

S/1ml

Badanie przesiewowe
7105

Badanie przesiewowe

S/1,5ml

roztocza, pyłki, spory grzybów, owady
Przy pozytywnym wyniku przeprowadzić dalsze testy
Rezygnując z badania przesiewowego zaleca się wykonanie badania na alergeny
sezonowe, całoroczne, gdyż różnicowanie kliniczne jest niemożliwe.

7106
7107
7110
7116

Alergeny sezonowe
Całoroczne alergeny
Owady
Pióra/włosy/naskórek

S/0,5ml

trawy, zioła, pyłki drzew
spory grzybów, roztocza
meszki, komary, bąki, muchy
kot, pies, królik, kawia domowa, papuga, mieszanka piór

S/0,5ml
S/1ml
S/0,5ml

Dalsze testy
6108

Składniki paszy

IgE i IgG: pszenica, jęczmień, owies, kukurydza, melasa, soja, drożdże, lucerna

S/1ml

Specyficzna immunoterapia alergenowa (ASIT) pies/kot/koń
6111

6113 Zestaw uzupełniający ASIT (pies/kot/koń)
Zestaw początkowy ASIT (pies/kot/koń)
wystarczający na 6 miesięcy (w tym koszty transportu)
wystarczający na 10 miesięcy (w tym koszty transportu)
Przy zamówieniu zestawu podwójnego, koszt takiego zamówienia to równowartość dwóch pojedynczych zestawów.

Istnieje również możliwość zamówienia specyficznej immunoterapii alergenowej (ASIT) na podstawie testów śródskórnych.Prosimy o przesłanie recepty z alergenami jako zamówienie.
Zamówienie ASIT wymaga wypełnienia specjalnej recepty przesłanej na życzenie. Przy braku recepty zlecenie nie zostanie zrealizowane.Czas oczekiwania 3-4 tygodnie.

Zamówienie materiałów laboratoryjnych:
Probówka na surowicę
Probówka z cytrynianem (krzepliwość)
Probówka na krew-EDTA
Probówka na krew-NaF
Pojemnik na próbki z krwią/surowicą
Pojemnik na szkiełka podstawowe

Zamówienie zleceń badań:
Wymazówka z podłożem
Wymazówka bez podłoża
Naczynia na mocz
Naczynia na kał
Naczynia HP (formalina)

Worek na przesyłki (kurier)
Worek na przesyłki (poczta)

Koszt wysłania jeden raz na miesiąc: bezpłatnie. Więcej niż jeden raz na miesiąc: 15 zł/przesyłka.
Materiały wysyłkowe i informacyjne mogą Państwo zamówić również na stronie www.laboklin.pl/materialy

Zlecenie badania - ogólne
Zlecenie badania - alergia
Zlecenie badania - patologia
Zlecenie badania - genetyka pies
Zlecenie badania - genetyka kot
Zlecenie badania - genetyka koń
Zlecenie badania - gady/płazy/ryby
Zlecenie badania - ptaki/małe ssaki
Zlecenie badania - koń/wielbłądowate
Zlecenie badania - wścieklizna

