LABORATÓRNA
DIAGNOSTIKA

PRAKTICKÁ PRÍRUČKA

Najlepšia diagnóza je zdravie.

Laboratórna diagnostika

Alpha medical – váš partner
v laboratórnej diagnostike
Alpha medical predstavuje komplexnú modernú laboratórnu diagnostiku
s vysokou kvalitou a širokou dostupnosťou. Humánnu laboratórnu
diagnostiku, ako aj veterinárnu
poskytujeme štyrom tisícom lekárov
prostredníctvom siete viac než 40
laboratórií a pracovísk patológií na
území celého Slovenska. V súčasnosti
ponúkame v oblasti veterinárnej
laboratórnej medicíny viac než 160
druhov vyšetrení v odboroch klinická
biochémia a hematológia, klinická
imunológia a alergológia, klinická
mikrobiológia (bakteriológia, mykológia, sérológia, virológia), parazitológia
a patologická anatómia (histológia
a cytológia), pričom väčšinu výsledkov dodávame lekárom do 24 hodín.

Kontinuálne rozširujeme paletu vyšetrení a zavádzame moderné metódy diagnostiky v súlade so
svetovými trendmi. Vyvíjame maximálne úsilie na to,
aby bola naša diagnostika účinným a efektívnym nástrojom v rukách lekárov. Využívame pritom poslednú
generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie
certifikované Európskou úniou.
Denne v našich laboratóriách zrealizujeme vyše 70
tisíc testov. Takýto výkon je možné dosiahnuť iba dokonalým zvládnutím všetkých potrebných procesov,
od odberu vzorky až po doručenie výsledku s permanentným monitorovaním kvality každej etapy tohto
procesu.
Alpha medical prechádza v oblasti humánnej laboratórnej diagnostiky postupnou akreditáciou, ktorá je
spolu s internými a externými kontrolami kvality zárukou spoľahlivosti výsledkov laboratórnych vyšetrení.
V oblasti veterinárnej laboratórnej diagnostiky pôsobíme paralelne s humánnou diagnostikou už viac
než 14 rokov. V snahe vyhovieť stúpajúcim nárokom
sektora veterinárnej medicíny sme sa rozhodli využiť
výhody zo synergického pôsobenia v oboch oblastiach laboratórnej diagnostiky a zároveň vybudovať
samostatné laboratórium špecializujúce sa výlučne
na naplnenie potrieb veterinárnej praxe.
Vyšetrenia, ktoré ponúkame veterinárom realizujeme
predovšetkým nasledujúcimi metódami:
• fotometria,
• imunoturbidimetria,
• potenciometria,
• chemiluminiscencia,
• ELISA,
• IFAT,
• KFT (RVK).
Odberové súpravy potrebné na odber biologického
materiálu poskytujeme našim klientom bezplatne
a transport vzoriek realizujeme vlastnou dopravnou
službou. Zabezpečujeme tak dohľad nad dodržaním
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podmienok potrebných na dosiahnutie správnej predanalytickej prípravy vzorky. Zároveň sa minimalizuje
traumatizácia pacienta – človeka i zvieraťa – z nutnosti viacnásobného odberu vzorky, nehovoriac
o znížení požadovaného objemu vzorky, ako aj času
potrebného na vyšetrenie vzorky.
Máme záujem na vzdelávaní nášho súčasného
personálu laboratórií a študentov odborov súvisiacich s laboratórnou medicínou. Preto spolupracujeme
s odborníkmi vo všetkých medicínskych odboroch
doma i v zahraničí. Naši zamestnanci sa aktívne vzdelávajú a sledujú trendy a inovácie v oblasti laboratórnej diagnostiky. S nemocnicami či svetovo renomovanými výrobcami liekov spolupracujeme na odborných
klinických štúdiách a naši zástupcovia prednášajú na
odborných fórach doma i v zahraničí.
V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sa naše pracoviská – centrálne laboratórium v Bratislave a pracovisko patologickej anatómie
v Martine – stali spoločnými výučbovými základňami.
Zdravotnícki pracovníci, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu, tak získavajú odborné vedomosti a zručnosti
v laboratórnych disciplínach pod kvalifikovaným a odborným vedením našich špecialistov.
Kontinuálny rast spoločností združených v Alpha
medical nám umožňuje širokú interdisciplinárnu spoluprácu naprieč jednotlivými pracoviskami, ako aj
veľmi rýchle zavádzanie nových diagnostických postupov do klinickej praxe. Samozrejmosťou je poskytovanie odborných konzílií či konzultačných služieb.
Spoločnosť Alpha medical je zmluvným partnerom
všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Naše
služby poskytujeme v humánnej diagnostike viac než
80 nemocniciam a poliklinikám a takmer 4 tisíckam
lekárov po celom Slovensku. V oblasti veterinárnej
diagnostiky poskytujeme naše služby veterinárnym
ambulanciám i nemocniciam a klinikám na území
celého Slovenska. Naše služby v súčasnosti využíva
takmer 60 veterinárnych lekárov.
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Veterinárna diagnostika spoločnosti
Alpha medical prináša:
• š irokú paletu vyšetrení v 5 odboroch
laboratórnej diagnostiky,
• špeciálne veterinárne testy,
• od 1. 12. 2014 vyšetrenia okrem
spoločenských zvierat aj pre hospodárske
zvieratá,
• aplikáciu veterinárnych setov vo všetkých
relevantných vyšetreniach,
• nové metódy vyšetrení používané vo
veterinárnej diagnostike,
• úpravu a uvádzanie referenčných hodnôt
testov na výsledkovom liste podľa druhu
zvieraťa,
• vysokú kvalitu diagnostiky so zohľadnením
druhu, plemena, veku a aktuálneho stavu
zvieraťa,
• konzultačné služby veterinárneho lekára –
špecialistu na diagnostiku.

Laboratórna diagnostika

Procesná mapa

Vysvetlivky
NIS –	nemocničný informačný systém
AIS –	ambulantný informačný systém
TAT –	turn around time, čas odozvy,
čas od objednania vyšetrenia
po doručenie výsledku lekárovi

Predanalytická fáza

9. Kontakty
Medicínski reprezentanti.
Sieť laboratórií a pracovísk
1. Žiadanka a objednanie
vyšetrení
Priamo z NIS a AIS

2. Odber
Kompletný odberový
materiál zdarma: uzatvorený,
transportné pôdy, ostatné
odberové médiá

3. Transport
Bezplatný zvoz niekoľkokrát
denne

Analytická fáza

8. Validácia a distribúcia
výsledkov
Dvojstupňová kontrola
výsledkov a ich odoslanie

Postanalytická fáza

7. Analýza
Veľkokapacitné analyzátory,
vysoký stupeň automatizácie, krátke TAT

6. Kvalita a akreditácia
EN: ISO 15189:2007

4. Registrácia a príprava
vzorky
Unikátny čiarový kód

5. Komplexná diagnostika
Vyšetrenia v širokej palete
odborov laboratórnej diagnostiky vrátane možnosti doordinovania vyšetrení
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1. Žiadanka a objednanie vyšetrení
Objednanie vyšetrení sa realizuje prostredníctvom žiadanky. Žiadanka je tlačivo, ktoré obsahuje
ponuku konkrétnych vyšetrení jednotlivých laboratórií. Zaslaná žiadanka obsahujúca čitateľne
vyplnené údaje o majiteľovi zvieraťa, samotnom zvierati s vyznačením požadovaných vyšetrení a potvrdená pečiatkou a podpisom lekára, resp. iného platiteľa je považovaná za oficiálnu
objednávku na realizáciu vyšetrení.

Vyplnenie žiadanky – zoznam základných
informácií o pacientovi
Druh zvieraťa
– uvádza sa druh zvieraťa
všeobecne

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Hlavička žiadanky
Medzi povinné údaje patria:
Meno a priezvisko
(obchodné meno)
vlastníka zvieraťa

Meno a priezvisko
(obchodné meno)
– uvádza sa meno a priezvisko, prípadne
obchodné meno veterinára alebo platiteľa

Plemeno

Adresa (sídlo)
vlastníka zvieraťa

Adresa (sídlo)
– uvádza sa adresa, prípadne sídlo
veterinára alebo kliniky

Vek zvieraťa
Pohlavie
Kastrát
–	doplňujúce
informácie

IČO a IČ DPH
–u
 vádzajú sa identifikačné čísla
veterinára alebo kliniky

Číslo veter.
osvedčenia

Dátum a čas odberu
– dôležitý údaj z hľadiska
zabezpečenia predanalytickej fázy
Označenie zvieraťa
– u
 vádza sa označenie zvieraťa:
číslo čipu, tetovanie, ušné
číslo, meno či iné označenie,
ktoré zviera identifikuje
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Telefón na vlastníka
zvieraťa
–	uvádza sa
telefónne číslo
vlastníka zvieraťa
pre potrebu prípadných spresnení
či konzultácií

Podpis a pečiatka
–	podpisuje sa osoba, ktorá za vyšetrenia platí
– veterinár alebo vlastník zvieraťa; veterinár
následne označí žiadanku pečiatkou a číslom
svojho osvedčenia

Poznámka, iné (priebeh ochorenia, liečba, alergie...)
–	uvádza sa dôvod vyšetrenia a priebeh ochorenia –
klinické príznaky, použitá liečba či iné skutočnosti,
ktoré objasňujú a ovplyvňujú priebeh vyšetrení
s následnou interpretáciou ich výsledkov
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Druh zvieraťa
– uvádza sa druh zvieraťa
všeobecne

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Hlavička žiadanky
Medzi povinné údaje patria:
Meno a priezvisko
(obchodné meno)
vlastníka zvieraťa
farmy

Meno a priezvisko
(obchodné meno)
– uvádza sa meno a priezvisko, prípadne
obchodné meno veterinára alebo platiteľa

Plemeno

Adresa (sídlo)
vlastníka zvieraťa

Adresa (sídlo)
– uvádza sa adresa, prípadne sídlo
veterinára alebo kliniky

Vek zvieraťa
Pohlavie
Kastrát
–	doplňujúce
informácie

IČO a IČ DPH
–u
 vádzajú sa identifikačné čísla
veterinára alebo kliniky

Číslo veter.
osvedčenia

Dátum a čas odberu
– dôležitý údaj z hľadiska
zabezpečenia predanalytickej fázy
Označenie zvieraťa
– u
 vádza sa označenie zvieraťa:
číslo čipu, tetovanie, ušné
číslo, meno či iné označenie,
ktoré zviera identifikuje

CEHZ
– centrálna evidencia hospodárskych zvierat;
potrebné uviesť
6-miestny kód

Podpis a pečiatka
–	podpisuje sa osoba, ktorá za vyšetrenia platí
– veterinár alebo vlastník zvieraťa; veterinár
následne označí žiadanku pečiatkou a číslom
svojho osvedčenia

Poznámka, iné (priebeh ochorenia, liečba, alergie...)
–	uvádza sa dôvod vyšetrenia a priebeh ochorenia –
klinické príznaky, použitá liečba či iné skutočnosti,
ktoré objasňujú a ovplyvňujú priebeh vyšetrení
s následnou interpretáciou ich výsledkov
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Výber vyšetrení

Spôsoby objednávania

Podrobnosti o odberovom materiáli, spôsobe a podmienkach odberu nájdete na
našich webových stránkach, alebo sa môžete
informovať v call centre či u medicínskych
reprezentantov.

Okrem vyplnenia písomnej formy žiadanky je pri dodržaní podmienok možné využiť aj telefonické doobjednanie cez call centrum.
Veterinárny lekár, prípadne ním poverený asistent,
môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie
niektorých parametrov z už odobratej krvi alebo
trusu, ktoré boli dodané do nášho laboratória včaššie.
Telefonické doordinovanie možno veľmi pohodlne realizovať prostredníctvom call centra 0850 150 000,
ale iba z telefónneho čísla uvedeného v zozname
verifikovaných kontaktov umožňujúcich identifikovať
volajúceho.
Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť
stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za
daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky,
ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na
výsledkovom liste v rámci komentára k žiadanke (viac
v kapitole Komplexná diagnostika, str. 17)

Systém označovania
Jednotlivé skúmavky s odobratým materiálom sa
označia čiarovým kódom. Druhá časť kódu sa nalepí
na žiadanku do farebného obdĺžnika, ktorý je umiestnený vždy nad blokom vyšetrení, ktoré je možné
realizovať z 1 odberu (z 1 skúmavky, z 1 tampónu v 1
transportnom médiu). Požadované vyšetrenia sa
vyznačia krížikom vo štvorčeku pred príslušným vyšetrením. Farba obdĺžnika zodpovedá farbe uzáveru
odberovej skúmavky (skúmavky Vacutest, skúmavky
s transportným médiom, sterilnej skúmavky), do ktorej treba materiál odobrať. Vo farebných rámikoch
môžu byť uvedené ďalšie dôležité údaje – množstvo
vzorky, ktoré je potrebné odobrať, typ antikoagulačného činidla alebo transportného média, resp. teplota, pri ktorej je potrebné uchovať vzorku po odbere,
prípadne iné bližšie špecifikácie.
Legenda a iné údaje
Realizujeme na základe telefonnického
dohovoru prostredníctvom call centra
0850 150 000.
Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení
Kontrolný súčet ordinovaných vyšetrení je potrebné
uvádzať kvôli eliminácii prípadného omylu v komunikácii lekára s laboratóriom.
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Ordinovanie vyšetrení, ktoré nie sú v ponuke
Alpha medical
V prípade, že vyšetrenie na žiadanke nie je uvedené,
odporúčame veterinárnemu lekárovi, aby si preveril
dostupnosť vyšetrenia prostredníctvom call centra
0850 150 000. V prípade, že spoločnosť dané vyšetrenie realizuje, napíše lekár svoju požiadavku do
kolónky „Iné vyšetrenia“.
V prípade, že požadované vyšetrenie na našich
pracoviskách neponúkame a máme informácie o jeho
poskytovateľoch, veterinárneho lekára o tomto fakte
telefonicky informujeme.
O prípadnom ďalšom procese vyhodnotenia takýchto parametrov je potrebné sa informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000.

Laboratórna diagnostika

Biochémia a hematológia
Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde
dnes v humánnej diagnostike ponúka viac
než 900 vyšetrení. Biochémia a hematológia
je základnou a najrozsiahlejšou oblasťou aj
vo veterinárnej diagnostike. Tieto vyšetrenia
patria medzi najdôležitejšie ukazovatele zdravotného stavu zvierat. Rozsah bloku hematológie a biochémie poskytuje možnosť výberu
preventívnych (kontrolných) aj špeciálnych
vyšetrení. Tie dopĺňajú bežné rutinné vyšetrenia a vytvárajú predpoklady na stanovenie
správnej diagnózy a následnej liečby zvieraťa.
Základné hematologické a biochemické ukazovatele
rozširujú stanovenia špecifických proteínov a markerov zápalu, hormónov, stanovenie alergénov, tumor-markerov či ďalších špeciálnych vyšetrení ako napr.
TLI – trypsínu podobná imunoreaktivita (diagnostika
insuficiencie pankreasu).
Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu stanovujeme ako jedni z mála na Slovensku močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto
stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité
určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje
diagnostiku a následnú liečbu zvieraťa. V ponuke
nechýba ani stanovenie minerálov či vybraných metabolitov v moči.

Pri vyžiadaní parametrov z rôznych
blokov vyšetrení, ktoré sú stanovované
z krvného séra alebo z nekoagulovanej
krvi (EDTA, citrát) sa zasiela len jedna
vzorka séra alebo jedna vzorka nekoagulovanej krvi.

viac ako

100
veterinárnych
vyšetrení

VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky takmer všetkých hematologických a biochemických parametrov sú k dispozícii do 24 hodín od
doručenia vzorky do laboratória. Vybrané vyšetrenia
sú ukončené spravidla do 72 hodín, maximálne však
do 5 dní od doručenia vzorky do laboratória.
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VYŠETRENIA:
HEMATOLÓGIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B–D
 iferenciál leukocytov
mikroskopicky
Krvná skupina

Citrát
P – Protrombínový čas
P – Fibrinogén
P – APTT
P – Trombínový čas
P – Faktor VIII
P – Faktor IX

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B–D
 iferenciál leukocytov
mikroskopicky
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VYŠETRENIA:
BIOCHÉMIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Elektroforéza bielkovín
S – Bilirubín celkový
S – Fruktozamín
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GMT
S – ALP
S – Amyláza
S – Pankreatická amyláza
S – Lipáza
S – Cholínesteráza
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – HBDH
S – Cholesterol
S – HDL cholesterol
S – LDL cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín B12
S – Kyselina listová
S – Vitamín D
S – Vitamín A
S – Vitamín E
Hormóny štítnej žľazy
S – TSH
S – T3 voľný
S – T4 voľný
S – T3 celkový
S – T4 celkový

Fertilné hormóny
S – Estradiol
S – Progesterón
S – Testosterón
S – 17-OH-progesterón
Iné hormóny
S – Kortizol
S – Inzulín
P – Gastrín
S – Aldosterón
S – Parathormón
Kardiálne markery
S – Troponín T
S – NT-proBNP
Tumormarkery
S – CEA
S – AFP
Liečivá
S – Fenobarbital
S – Digoxín
Iné špeciálne vyšetrenia
S – Trypsínu podobná
imunoreaktivita – TLI

K3/K2 EDTA krv
P – ACTH

Trus
F – Pankreatická elastáza

Moč
Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
U – Močový sediment
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kreatinín
U – Kyselina močová
U – Celkové bielkoviny
U – Mikroalbuminúria
U – Aldosterón
Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík

Močový kameň
Analýza močového kameňa

Laboratórna diagnostika

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum

Moč

Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Bilirubín celkový
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GMT
S – ALP
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – Cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín A
S – Vitamín E

Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kyselina močová
Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík

11

Laboratórna diagnostika

Mikrobiológia
Laboratórium mikrobiológie poskytuje laboratórnu diagnostiku bakteriálnych a mykotických ochorení. Zároveň disponuje možnosťou
diagnostiky agens na úrovni molekulárnej
biológie.
Ponúkame bakteriologické a mykologické kultivačné vyšetrenia klinického materiálu, ako je výter,
ster, punktát, exudát, spútum, mlieko, sekrét, trus,
moč, likvor, zoškrab, srsť a pod. Súčasťou bakteriologického nálezu je aj stanovenie citlivosti zistených
mikroorganizmov na vybrané druhy antibiotík.
V prípade rezistencie mikroorganizmov – alebo
na požiadanie veterinára – ponúka laboratórium
okrem bežného antibiogramu aj rozšírenie citlivosti
o rezervné antibiotiká.
Zabezpečujeme všetky relevantné vyšetrenia pre
potreby veterinárneho lekára pri diagnostike a kontrole liečby infekcií v rôznych miestach organizmu
zvieraťa.
Čas dodania výsledku vyšetrení je úzko závislý
od typu vyšetrenia. Naše laboratóriá disponujú najmodernejšou technikou. Na rutinnú identifikáciu
mikroorganizmov využívame štandardné postupy
a tiež hmotnostnú spektrometriu proteínov a peptidov pomocou laserovej desorpcie, vďaka ktorej sme
schopní identifikovať baktérie a kvasinky počas niekoľkých minút. V oblasti enzýmových imunochemických stanovení využívame jeden z najmodernejších
automatických pipetorov TECAN EVO clinical, ktorý
zvyšuje kvalitu, bezpečnosť a efektivitu klinického
diagnostického procesu.
VÝSLEDKY A TERMÍNY
Čas dodania mikrobiologických výsledkov závisí od
typu vyšetrenia. Výsledky bakteriologického a mykologického vyšetrenia na kvasinky je možné poskytnúť
v intervale 24 – 72 hodín od doručenia vzorky do
laboratória. Pri mykologickej kultivácií na dermatofyty a nondermatofyty môže trvať dodanie výsledku
2 – 4 týždne.
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VYŠETRENIA:
MIKROBIOLÓGIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Klinický materiál
Kultivácia/citlivosť na ATB
Clostridium perfringens
Mykológia (plesne, kvasinky)

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Klinický materiál
Kultivácia/citlivosť na ATB
Clostridium perfringens
Mykológia (plesne, kvasinky)

Mlieko
Kultivácia/citlivosť na ATB

Laboratórna diagnostika

Sérológia a virológia
Komplex sérologických a virologických vyšetrení má uplatnenie v prevencii a v diagnostike
infekčných ochorení zvierat. Predstavuje
okruh vyšetrení na zistenie najdôležitejších
infekčných ochorení u psov, mačiek a veľkých
hospodárskych zvierat.
Z krvného séra sa stanovujú celkové protilátky, prípadne protilátky jednotlivých tried IgM a IgG proti
vírusovým pôvodcom, ako sú rody Parvovirus, Coronavirus, Rotavirus, Herpesvirus, Pestivirus, Orbivirus,
Flavivirus, Retrovirus, Lentivirus, Arterivirus, Orthobunyavirus a bakteriálnym agens rodu Brucella,
Leptospira, Borrelia, Mycobacterium, Trypanosoma,
Burkholderia (Pseudomonas) a parazitom Ehrlichia,
Babesia, Toxoplasma gondii atď.
Pre správnu interpretáciu sérologických nálezov
je dôležitá úzka spolupráca veterinárneho lekára –
klinika a laboratórneho veterinárneho diagnostika.
K priamemu stanoveniu antigénov parvovírusu,
rotavírusu v truse je možné použiť imunochromatografické, prípadne iné rýchle metódy.
Opäť je možné využiť paletu vyšetrení v prípadoch,
keď sa odporúča preventívna prehliadka (predaj, presun, pred pripúšťaním, cestovaním, pri obstaraní zvieraťa do domácnosti/chovu a pod.).
V prípade prepuknutia klinických príznakov u zvieraťa sa okruh vyšetrení vyberá podľa predpokladu
možného pôvodcu jednotlivého ochorenia.
Na dôkaz protilátok a na dôkaz pôvodcu sa
používajú metódy ako ELISA, IFAT, KFT (RVK) alebo
rýchle testy.
VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky týchto vyšetrení sú známe spravidla do
3 dní od doručenia vzorky do laboratória. Podľa
počtu vzoriek, technických možností laboratória a náročnosti analýz sa môže doba vyšetrenia predĺžiť na
max. 5 – 7 dní.

VYŠETRENIA:
SÉROLÓGIA/VIROLÓGIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Vírusy
Canine Adenovirus (CAV)
Canine Coronavirus (CCV)
Canine Herpesvirus (CHV)
Canine Parvovirus (CPV)
Canine Distempervirus
(CDV, psinka)
Canine Parainfluenza Virus (PI 5)
Feline Imunodeficiency Virus (FIV)
Feline Leukemiavirus (FeLV)
Feline infectious peritonitis (FIP)
Feline parvovirus (FPV, panleukopénia)
Feline Calici Virus (FCV)
Rabies Ab (besnota)
Parazity
Ehrlichia spp. (Ehrlichia canis,
Anaplasma phagocytophilum)
Anaplasma phagocytophilum
Leishmania
Neospora caninum
Toxoplasma gondii
Babesia canis
Babesia gibsoni
Baktérie a iné
Brucella canis
Leptospira
Rickettsia conorii
Rickettsia rickettsii
Borrelia burgdorferi
(Lymská borelióza)

Trus
Vírusy
Canine Coronavirus (CCV)
Canine Parvovirus (CPV)
Feline parvovirus
(FPV, panleukopénia)
Rotavirus
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HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum

Trus

HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Infekčná bovinná rinotracheitída gE
Infekčná bovinná rinotracheitída gB
Enzootická bovinná leukóza
Bovinná vírusová diarhoe Ab
Bovinná vírusová diarhoe Ag
Schmallenberg Virus
Blue Tongue
Respiratórny syndróm
BHV, BVDV, BRSV, PI3, Adenovirus
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza skríning
Paratuberkulóza konfirmačne
Leptospira

HOVÄDZÍ DOBYTOK
Vírusy
Rotavirus
Diarhoický syndróm
Rotavirus, Coronavirus,
Cryptosporidium, K99
Parazity
Cryptosporidium parvum

OVCA, KOZA
Vírusy
Schmallenberg Virus
Blue Tongue
Baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza skríning
Paratuberkulóza konfirmačne
Leptospira
OŠÍPANÁ
Vírusy
Aujeszkyho choroba gB
Klasický mor ošípaných
Porcinný resp. a reprod. syndróm A
Porcinný resp. a reprod. syndróm E
Baktérie a iné
Brucelóza
Leptospira
KÔŇ
Vírusy
Infekčná anémia
Vírusová arteritída
West Nile Virus gM
Baktérie a iné
Brucelóza
Žrebčia nákaza
Malleus
Leptospira
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OŠÍPANÁ
Vírusy
Rotavirus
KÔŇ
Vírusy
Rotavirus
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Parazitológia
Blok parazitológie ponúka komplexné vyšetrenia:
• trusu – na prítomnosť rôznych vývinových štádií
endoparazitov; spomedzi metód sa využíva
flotácia, sedimentácia, larvoskopia a mikroskopia,
• kožných zoškrabov, srsti, peria a pod. – na dôkaz
rôznych vývinových štádií ektoparazitov metódou
macerácie a mikroskopiou,
• moču – na detekciu prítomnosti možných
parazitov,
• krvi – na prítomnosť krvných parazitov, ktoré sa
diagnostikujú v krvných náteroch, príp. ELISA
metódami, prípadne ďalšími dostupnými testami.
Na parazitologické vyšetrenie – typizáciu či zaradenie
parazita do základnej skupiny (kvôli správnej voľbe
liečby) – je možné zaslať aj vzorku nájdeného endo
alebo ektoparazita či jeho vývinových štádií.
Parazit býva veľmi často podceňovaný ako možná
príčina vzniku ochorení. Na základe prítomnosti parazita v organizme zvieraťa sa jeho obranyschopnosť
znižuje a dochádza k rýchlejšiemu rozvinutiu infekcie
zapríčinenej bakteriálnym alebo vírusovým pôvodcom. Stav zvieraťa sa tak musí často riešiť ako polyfaktoriálny. Parazitologické vyšetrenie sa dá využiť
buď ako prevencia (pred vakcináciou, pred pripúšťaním, pri obstaraní si zvieraťa do domácnosti/chovu,
v karanténe a pod.), alebo ako nezanedbateľné vyšetrenie pri vzniku klinických prejavov (hnačka, krv
v truse, chudnutie, matná srsť, kožné zmeny, svrbenie
a pod.).

VYŠETRENIA:
PARAZITOLÓGIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA Krv
Dirofilaria immitis
Krvné parazity

Trus
Endoparazity

Iný materiál
Endoparazity
Ektoparazity

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA Krv
Krvné parazity

Trus
Endoparazity

Iný materiál
Endoparazity
Ektoparazity

VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky parazitologických vyšetrení trusu a moču
sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky do
laboratória. O výsledkoch na prítomnosť krvných
parazitov a ektoparazitov je možné sa informovať do
max. 48 hodín od doručenia vzorky do laboratória.
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Imunológia
a alergológia

VYŠETRENIA:
IMUNOLÓGIA
A ALERGOLÓGIA
SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Ako jediné lokálne pôsobiace laboratórium
ponúkame vyšetrenia panelov alergénov pre
psy, mačky a kone.
Ide o alergény:
– článkonožce: blcha (Ctenocephalides canis a Ctenocephalides felis), roztoče: Tyrophagus, Acarus
siro, Lepidoglyphus destructor, Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Glycyphagus, hmyz: Tabanus, Culicoides, Simulium,
Culex, Stomoxys,
–	
pele rastlín, stromov a tráv : šťaveľ, palina, skorocel, mrlík, žihľava, púpava, mix tráv, raž, repka,
múrovník, platan, vŕba, topoľ, breza, jelša, lieska,
buk, ambrózia, mrlík,
–	
plesne: Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum,
Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, Epicoccum, Fusarium, Helminthosporium, Rhizopus,
Ustilago,
– kvasinky: Malassezia,
–	
potraviny živočíšneho pôvodu: hovädzie mäso,
bravčové mäso, jahňacie mäso, kačacie mäso, kuracie mäso, morčacie mäso, mlieko, vajcia, tuniak,
losos, mix rýb, kvasnice,
–	
potraviny rastlinného pôvodu: pšenica, ovos,
jačmeň, kukurica, zemiak, lucerna, sója, ryža, paradajka, melasa,
–	
baktérie: Micropolyspora faeni, Thermoactinomyces.
Na stanovenie alergén-špecifických IgE protilátok
v sére psa, mačky a koňa sa používajú metódy ELISA  
a imunoblotová analýza.
VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky týchto vyšetrení sú známe spravidla do
3 dní od doručenia vzorky do laboratória. Podľa
počtu vzoriek, technických možností laboratória a náročnosti analýz sa môže doba vyšetrenia predĺžiť na
max. 5 – 7 dní.
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Krv na sérum
Špecifické proteíny
a markery zápalu
S – Reumatoidný faktor
S – CRP
S – Haptoglobín
S – Alfa-1-kyslý glykoproteín

Alergia
Panel – pele rastlín, mix tráv,
stromy, plesne, kvasinky,
blcha, roztoče
pes
mačka
Panel – potraviny
pes
mačka
HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum, Kôň
Panel – pele rastlín,mix tráv, stromy,
baktérie, plesne, kvasinky, roztoče, hmyz
kôň
Panel – potraviny
kôň
Panel – pele rastlín a stromov, mix tráv
kôň
Panel – plesne, roztoče
kôň
Panel – hmyz
kôň

Laboratórna diagnostika

Patologická anatómia
Realizáciu vyšetrení v oblasti veterinárnej
patológie poskytuje Patológia, člen Alpha
medical. Na rozdiel od iných laboratórnych
pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie
sú prístroje síce významným pomocníkom,
ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom
individuálneho procesu diagnostiky lekárom
– kvalifikovaným patológom.

túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických
postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo
do rúk veterinárneho lekára alebo ním určenej osoby,
respektíve na lekárom uvedenú adresu.

ROZSAH ČINNOSTI
Biopsia
Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií vyšetrovaného zvieraťa.
Elektrónmikroskopické vyšetrenia
Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych
zmien.
Imunohistochemické vyšetrenia
Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať:
• komponenty určujúce stupeň diferenciácie
a histogenézy tkanív,
• markery onkogenézy, resp. dediferenciácie tkanív,
• proteohormóny a neuroendokrinné peptidy,
• proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény
a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny

VYŠETRENIA:
HISTOLÓGIA
A CYTOLÓGIA
Iný materiál
Histológia
Cytológia

Cytológia
Predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym
odberom alebo spontánne uvoľnených z tela vyšetrovaného zvieraťa.
VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku
patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po
vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veterinárnych lekárov a sme schopní skrátiť
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2. Odber
Spoločnosť Alpha medical ponúka
svojim klientom široké spektrum
odberového materiálu najvyššej
kvality celkom zdarma.
Z ponuky špičkového odberového materiálu
si vyberie každý
Naša spoločnosť Alpha medical zabezpečuje nielen
transport odobratých vzoriek, ale aj kompletný sortiment uzavretého odberového systému Vacutest. Môžete sa pritom spoľahnúť na dostatočne širokú ponuku
materiálu a stabilitu vzoriek. Ďalšou prednosťou je
označovanie vzoriek čiarovými kódmi a práca s moderným informačným systémom, ktorý umožňuje zasielanie laboratórnych výsledkov v elektronickej podobe.
Dostatočne široká ponuka pre každého lekára
V ponuke uzavretého odberového systému Vacutest
nájdete:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
18

24 typov skúmaviek na odber krvi a moču,
skúmavky s rôznym objemom,
skúmavky na vyšetrenia krvného obrazu,
ako antikoagulačné činidlo sa používa K2-EDTA
alebo K3-EDTA,
skúmavky na sérologické vyšetrenia,
skúmavky so separačným gélom a s aktivátorom
zrážania krvi,
skúmavky na odber a zistenie koagulačných,
parametrov (skúmavka obsahuje antikoagulant
citrát sodný),
odberové sústavy potrebné na vybrané
imunotesty,
skúmavky obsahujúce lítium heparín,
9 druhov ihiel, vrátane ihiel špeciálne určených na
veterinárne účely,
lancety, skúmavky na sliny či plastové i hliníkové
tyčinky,
odberové súpravy pre hospodárske zvieratá
(hemosky),
odberové súpravy na vyšetrenie mlieka na
mastitídy,
odberové nádoby na trus, zoškraby a iné.

Odberový materiál na biopsiu
Odberový materiál poskytujeme na požiadanie prostredníctvom call centra 0850 150 000 alebo oznámením vodičovi zvozovej služby. Veľkosť objemu nádoby
na odber závisí od veľkosti odobratej excízie, pričom
platí, že musí byť uskladnená v 10-násobku fixačnej
tekutiny voči objemu excízie. Poskytujeme plastové
odberové nádoby so skrutkovacím uzáverom s medziviečkom s objemom 30 ml, 70 ml, 120 ml, 200 ml,
500 ml, 1000 ml, 2500 ml a 3400 ml. Na malé excízie
(z gastra) dodávame 10 ml skúmavky vrátane fixačnej
tekutiny (4-percentný neutrálny formaldehyd).
Pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie
Označovanie vzoriek prešlo nedávno do predanalytickej fázy, čím sa znížilo riziko zámeny vzorky na minimum. Čo je však oveľa dôležitejšie, značenie vzoriek
štítkami sme s výnimkou patologických vyšetrení nahradili čiarovými kódmi (tzv. barcode). Lekár nielenže
ušetrí na nakupovaní štítkov, keďže čiarové kódy dodávame zadarmo, ale tento spôsob identifikácie ešte
viac eliminuje možnosť zámeny vzorky. Pri vyplnení
žiadanky sa využíva dvojitý barcoding, keď sa jeden
čiarový kód s číslom umiestni na žiadanku a druhý na
skúmavku.
Objednanie odberového materiálu
Odberový materiál mimo patologických vyšetrení si
môžu lekári objednať prostredníctvom:
1.	online formulára na webovej stránke
www.lenprezvierata.sk,
2.	objednávkového listu, ktorý sa pribalí k vzorkám
na vyšetrenie.
Vďaka zavedenej centrálnej expedícii je lekárovi objednaný materiál doručený vo veľmi krátkom čase.
Objednajte si odberový materiál
elektronicky:
www.lenprezvierata.sk/
objednanieodberovehomaterialu

Laboratórna diagnostika

Podmienky odberu
O podmienkach odberu na konkrétne laboratórne vyšetrenie sa môžete informovať
v call centre 0850 150 000, resp. u vášho
medicínskeho reprezentanta (viac v kapitole
Kontakty, str. 26).
Odberové podmienky pri biopsii
Po odbere je potrebné:
• odobratý materiál ihneď ponoriť do odporúčaného množstva fixačnej tekutiny – 4-percentný
formaldehyd (v pomere minimálne 10-násobku
k objemu odobratého materiálu),
• označiť nádobu menom vyšetrovaného zvieraťa  
a menom odosielateľa,
• z vlášť priložiť vyplnenú žiadanku o vyšetrenie,
aby nedošlo ku kontaminácii žiadanky fixačnou
tekutinou.
ŽIADANKA NA ODBEROVÝ MATERIÁL

VÝHODY OD NÁS DODÁVANÝCH
ODBEROVÝCH SYSTÉMOV
– odberové systémy dodávame bezplatne
– dodávame aj skúmavky so stabilizačnými
činidlami

ZABEZPEČÍME EDUKÁCIU
Lekárom a sestrám zabezpečujeme edukáciu so zameraním na postupy a metódy
analýzy vzorky, spôsob realizácie správnej
predanalytickej fázy a význam a interpretáciu výsledkov vo vzťahu ku klinickému stavu
pacienta a zvieraťa. Súčasťou vzdelávania sú aj
praktické ukážky odberu materiálu určeného
na laboratórne použitie a informácie o spôsobe
objednania odberového materiálu či podmienkach vykonávania odberu.

typ odberovej Súpravy pre kliniCkú mikrobiológiu, bakteriológiu a tbC
Počet ks

Počet ks

Počet ks

Počet ks

Hr Hpv/dna pap Cervical Sampler

Plastová tyčinka

D1601 aktívne uhlie
D1600 AMIES biele

5122-1220/1672 HR HPV – žena

Hliníková tyčinka

D1611 AMIES

5122-1220/1672 HR HPV – muž

(pre výtery z oka, ucha, utery)

+

Glans penis predkožka

1631

Uretra

Počet ks

moč na k + C
10.253

Močová skúmavka 10 ml/acid boric

D1028

Moč – skúmavka 10 ml

dna Chlamydia pneumoniae, mycoplazma pneumoniae

Počet ks

Sterilný kontajner
D1211

Spútum – kontajner 30 ml

D1084

Odber stolice – kontajner s lopatkou (biely)

D1650
D1503
D2030

1631

Výter z nazofaryngu

1211

Spútum

Chlamydia trachomatis

Počet ks

05170486190 Moč, výter z uretry, výter z cervixu

oS na Chlamydia trachomatis
D1637

Počet ks

dôkaZ dna mikroorganiZmov

Sterilný tampón

Dôkaz antigénu – žena

dna neisseria gonorrhoeae

Počet ks

Dôkaz antigénu – muž

440151/60546002/1672 Výter z uretry

OS na Trichomonas vaginalis

Žiadanka
Suspenzné médium na urogenitálne mykoplazmy

Hemokultúry

Výter z cervixu
na440151/60546002/1631
odberový materiál
dna HSv1, 2, vZv

Počet ks

Meno lekára

442192 BD – Aerobic IF

Dátum

05170486190 Tekutina z puchierikov, zoškraby z kože, slizníc

442206 BD – Mycosis IF
442194 BD – Peds Plus IF

Adresa ambulancie
tbC
Počet ks – zariadenia

442193 BD – Anaerobic IF

Pečiatka lekára (s kódom ambulancie) a podpis

D1214 Skúmavka 60 ml

ŠpeCiálne odberové Súpravy

Žiadanky
Počet ks

Počet ks

7568

Lancety zelené

169018

Klobúčik

1526537

Luer adapter

D10001

Sklíčko – perianálny zlep

Základné vyšetrenie*
a hematológia*
typ odberovejBiochémia
Súpravy
pre kliniCkú bioCHémiu, Hematológiu
Glykemický profil*
a inFekčnú Sérológiu

odberový SyStémMikrobiológia*
vaCuteSt – kima

Infekčná sérológia a dôkaz DNA mikroorganiznov*

511534002 Skúmavka na sliny
BSA059

Skúmavka na transportovanie sér**

6569

Odberová nádoba len pre zmluvných lekárov ***
Počet ks

Iné odberové súpravy
(po dohode s medicínskym reprezentantom Alpha medical a.s.)

Alergológia
– špecifické
ŠpeCiálna imunológia (lítium heparín)
bioCHémia (sérum,
likvor,
punktát)IgE*
Genetika*
Fa, Fi
Hormóny, onkomarkery, imunológia, sérológia
Počet ks
Genetika – Prenatálny skríning*
12005 Skúmavka 2,0 ml – lítium heparín
10178 Skúmavka – s gélom 8,0 ml
Patológia*:
10176 Skúmavka
ml
Biopsia– s gélom
AMP5,0
– Ružinov
AMP – Martin
HIS-DG
Cytológia
AMP3,5
– Ružinov
Skúmavka
– s gélom
ml

10174

AMP – Martin

HIS-DGglukóza

Počet ks

Vyšetrenie
antinukleárnych
a iných protilátok
810176 Skúmavka
– s gélom
800 ml
Molekulovo-genetická analýza
11030 Skúmavka – bez gélu 9,0 ml

13808

Skúmavka s KF + Na2 2 ml – venózna glukóza

813805 Skúmavka s KF + Na2 250 ml – kapilárna glukóza

11020
Skúmavka
– bez gélu 6,0 ml
čiarové
kódy
Počet ks

11002

Skúmavka – bez gélu 2,0 ml
Dvojkódy
811020 Skúmavka – bez gélu 500 ml
EDI Jednokódy červené – STATIM
811011 Mikropipeta
ped. –biele
sérum
200 ml
EDI Jednokódy
– RUTINA
vysvetlivky:
*
1 bal. = 100 ks

Hematológia
(k3/k2 edta)
**
iba pre potreby laboratórií
Počet ks

na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

***

po dohode s medicínskym reprezentantom

Počet ks

Sedimentácia (FW)
14250

Počet ks

ped.
OS

Skúmavka NC 1,6 ml

moč ranný/zbieraný

pediatrická
BSP0720 Skúmavka na moč 9 ml
odberová súprava

ko, renín, Hba1C, Hlab27, homocysteín, aCtH, Cd znaky

máte otázky či problém? volajte centrálne laboratórium: bratislava 02/32 25 20 05, nové Zámky13510
035/691 25Skúmavka
04, ružomberok
044/321
23, Stropkov 054/321 13 22,
K2EDTA
3,013ml
alpha.medical@alphamedical.sk

13501

Počet ks

Stolica
BSC128p Kontajner s lopatkou (červený)

Skúmavka K2EDTA 1,0 ml

813510 Skúmavka K2EDTA 500 ml

– odber stolice na okultné krvácanie

813001 Mikropipeta ped. – K3EDTA 200 ml
Počet ks
Počet ks

kS, rh faktor, anti-ery protilátky
135420 Skúmavka K2EDTA 6,0 ml
13510

Skúmavka K2EDTA 3,0 ml – pediatrický odber

odberová ihla
Ihla žltá

1526502 dospelý
15201 dieťa

Ihla zelená 1526504 dospelý

reg. značka: ŽnOM/11/2013/01

15213 dieťa
Počet ks

koaguláCia (citrát)

Ihla čierna 1526506 dospelý
15225 dieťa

14315

Skúmavka 9NC 3,5 ml

14020

Skúmavka 9NC 2,5 ml

HA2304CP Motýlik modrý

14010

Skúmavka 9NC 2,0 ml

HA2104CP Motýlik zelený

na objednanie môžete použiť formulár na www.alphamedical.sk

máte otázky či problém? volajte centrálne laboratórium: bratislava 02/32 25 20 05, nové Zámky 035/691 25 04, ružomberok 044/321 13 23, Stropkov 054/321 13 22,
alpha.medical@alphamedical.sk
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3. Transport

Alpha medical zabezpečuje bezplatný zvoz biologického materiálu od svojich klientov (ambulantní lekári,
špecialisti, polikliniky, nemocnice) vlastnou dopravnou
službou už od svojho vzniku. Naše zvozové trasy pokrývajú vyše 90 % okresov Slovenska.
Logistika jednotlivých zvozových trás je plánovaná s cieľom doručenia biologického materiálu do laboratórií v čo najkratšom čase. Materiál je podľa typu
vzorky prevážaný v termoboxoch, chladničkách či mrazničkách tak, aby boli
zabezpečené optimálne podmienky pre transport vzoriek.
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Hodinový rozpis trás
● Ružomberok
→ Turčianske Teplice, Martin
→ Martin
→ Ružomberok-okolie
→ Námestovo
→ Trstená
→ Liptovský Mikuláš
→ Dubnica
→ Bytča, Turzovka, Čadca
→ Dolný kubín

06:45 – 12:00
07:00 – 11:25
07:00 – 11:45
07:00 – 12:20
07:00 – 12:00
07:00 – 11:00
07:00 – 12:30
07:00 – 14:00
07:30 – 08:45

● Stropkov

● Bratislava

→ Bardejov
07:00 – 15:30
→ Svidník, Medzilaborce
07:00 – 11:17
→ Humenné, Snina
07:00 – 12:30
→ Vranov nad Topľov
07:40 – 12:45
→ Sobrance, Michalovce
07:00 – 13:45
→ Michalovce – mesto
06:30 – 12:45
→ Kežmarok, Poprad
06:10 – 13:40
→ Stropkov, Košice
07:45 – 15:00
→ Stropkov, Spišské Podhradie 06:30 – 13:00
→ Stropkov, Revúca
06:00 – 14:40

→ Bratislava
→ Bratislava
→ Bratislava
→ Bratislava
→ Bratislava (Volkswagen)
→ Bratislava, Sereď, Nitra
→ Bratislava, Komárno
→ Bratislava, Dunajská Streda
→ Bratislava, Dubnica

● Trebišov

→ Komárno

● Žilina
→ Žilina

08:15 – 11:00

→ Trebišov

● Banská Bystrica
→ Banská Bystrica
→ Brezno
→ Zvolen
→ Lučenec

06:30 – 14:10
07:30 – 13:00
07:30 –12:40
07:30 –13:00

● Žiar nad Hronom
→ Nová Baňa, Žarnovica,
Banská Štiavnica
→ Handlová, Prievidza

→ Kežmarok

● Nové Zámky

06:00 – 11:15

→ Nové Zámky
→ Nové Zámky, Nitra
→ Nové Zámky, Štúrovo
→ Nové Zámky, Šaľa
→ Nové Zámky, Želiezovce

07:30 – 14:20

● Bánovce n. Bebravou

● Košice
→ Košice

07:15 – 14:15
● Partizánske
06:30 – 13:00
→ Partizánske

08:00 – 11:45

● Spišská Nová Ves
→ Spišská Nová Ves

08:00 – 13:30

→ Bánovce n. Bebravou
→ Bánovce n. Bebravou,
   Hlohovec

07:00 – 12:10

07:00 – 13:45
07:00 – 14:00
07:50 – 14:05
07:00 – 14:10
07:00 – 14:00

07:30 – 12:35
07:00 – 15:00

● ● ● Patológia

● Rožňava
→ Rožňava

● Komárno

07:00 –16:30

● Kežmarok

07:30 – 14:15
07:45 – 15:00
08:30 – 12:30
07:50 – 14:15
07:15 – 14:15
08:00 – 14:30
07:50 – 14:30
08:00 – 14:30
06:30 – 13:30

07:00 – 11:30

→Bratislava
→Košice

06:00 – 13:00
08:00 – 15:00
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Mapa pokrytia
zvozovými trasami
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4. Registrácia a príprava vzorky
Vzorka sa hneď po príchode do
laboratória eviduje v laboratórnom
informačnom systéme, kde sa podľa
priloženej žiadanky od lekára zaznamenávajú všetky požadované vyšetrenia k danej vzorke.
Na presnú evidenciu a nastavenie procesov na vyhodnocovanie využívame tzv. barcoding – značenie
čiarovými kódmi.
Barcoding
Pri označovaní vzoriek s výnimkou patologických
vyšetrení sa využíva dvojitý barcoding, keď ide jeden čiarový kód s číslom na žiadanku a druhý na
skúmavku.
Označenie žiadanky a vzorky čiarovými kódmi má
viacero výhod. Azda najväčšou z nich je zefektívnenie
práce, pretože čiarový kód je sám o sebe dostačujúcim identifikačným znakom. Zvýši sa tak efektivita
práce a zároveň sa eliminuje nebezpečenstvo zámeny vzorky.
Spracovanie a príprava vzorky
Po zaevidovaní vzorky a vyšetrení zo žiadanky dochádza k samotnému spracovaniu vzorky. Tá sa pripravuje na testovanie priamo v laboratóriu alebo pre
transport do príslušného laboratória v sieti, kde budú
realizované špeciálne vyšetrenia. Spracovanie vzorky
je realizované prostredníctvom scentrifugovania a vytvorenia alikvóty tak, aby boli dodržané podmienky
stability pre stanovované parametre. Každá alikvóta
sa takisto značí čiarovým kódom, vďaka čomu je
možné presne identifikovať, do ktorého laboratória
vzorka smeruje.

24

1.

2.

3.

Laboratórna diagnostika

5. Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje
jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky
v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok.
Naša laboratórna sieť je postavená na:
•
•

•
•

centrálnom veterinárnom laboratóriu (CVL),
ktoré vyšetruje výlučne veterinárne vzorky, 
štyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne
2 odbory laboratórnej medicíny,
troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci
logistického zabezpečenia spádovej oblasti,
štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách – veterinárnu diagnostiku
realizujeme iba na pracovisku Diagnostické
centrum Martin.

Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania
vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až
po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.
Komplexná diagnostika
Naše humánne laboratóriá poskytujú veterinárom
urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým
spracovaním v špeciálnom veterinárnom laboratóriu.
Ak je teda potrebné vyšetrenie, ktoré nie je možné
realizovať v laboratóriách humánnej diagnostiky, pripravia sa zo vzorky alikvóty, ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vre-

cúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam
daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej
prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch).
Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie
raritnejších parametrov do Centrálneho veterinárneho
laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka takejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať
takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj
tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Veterinárny lekár tak môže bez ohľadu na
lokalitu ordinovať širokú paletu vyšetrení a takmer
všetky testy (s výnimkou tých, kde je potrebná technologická prestávka) dostáva písomne vyhodnotené
do 24 hodín.
Doordinovanie vyšetrení
Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverený asistent,
môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie
niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola
predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické
doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v špecializovanom veterinárnom
laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa a č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté
v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu
požadovaného parametra pri skladovaní za daných
podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj
dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu.
Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia
koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného ob25
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razu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických
podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr
do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia
vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky
vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni, s výnimkou
niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú
nestabilné. Sérologické či virologické vyšetrenia je
možné dodatočne objednať najneskôr do siedmych
pracovných dní od doručenia vzorky do laboratória.
Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky skladujú
– samozrejme s ohľadom na ich stabilitu a možnosti
skladovania. Výnimku tvoria trusy zvierat, ktoré sú
skladované maximálne po dobu 3 dní.
Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok
nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude
veterinárny lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

HEMATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

do
3 hod.
koagulačné faktory
↓

do
4 hod.
fibrinogén, trombínový čas
↓

do
5 hod.
krvný obraz

BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIA
ZO SÉRA A MOČU

do
2 dní

↓

do
6 hod.
protrombínový čas

vyšetrenia zo séra a moču
↓

do
3 dní
vyšetrenia z trusu
↓

do
7 dní
sérologické vyšetrenia zo séra
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6. Kvalita a akreditácia
V garancii správnosti výsledkov sa
môže spoločnosť Alpha medical
oprieť o vykonávanie pravidelnej internej (IQC) a externej kontroly kvality
(EQC) v humánnej diagnostike. Povinnosť vykonávať pravidelné merania
IQC a EQC tu vyplýva z dodržiavania
pravidiel správnej laboratórnej praxe
a je základným predpokladom pre
udelenie osvedčenia o akreditácii pre
laboratórium. Interná kontrola kvality
slúži na kontinuálnu revíziu správnosti
a presnosti merania. V procese externej kontroly kvality preukazuje laboratórium náväznosť svojich výsledkov
merania jednotlivých parametrov na
medzinárodné štandardy.
Spoločnosť Alpha Medical ma v sučasnosti pätnásť
laboratórií akreditovaných Slovenskou národnou
akreditačnou službou (SNAS). Všetky laboratoria
našej spoločnosti su akreditovane podľa
medzinarodne platnej normy ISO 15189:2007.
Výhody akreditovaného laboratória
Rozdiel medzi akreditovanými a neakreditovanými
laboratóriami, ktoré sú certifikované „iba“ systémom
kvality ISO 9001, spočíva predovšetkým v nárokoch
kladených na dôkladnejšie mapovanie a sledovanie
všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza,
samotná analýza, postanalytická fáza). Všetky procesy v akreditovanom laboratóriu sú preto podrobne
zdokumentované. Výhod je však oveľa viac:
• zavedenie systému internej a externej kontroly
kvality,
• prístroje validované servisnými
a metrologickými autoritami,
• používanie výlučne certifikovaných reagencií,
kalibrátorov a kontrolných materiálov,

• kvalifikovaný personál,
• laboratórium má stanovené ciele kvality a je
povinné sa v zmysle normy neustále zlepšovať
v prospech pacienta a lekára.
Akreditované pracoviská sú pravidelne kontrolované
počas dohľadových návštev akreditačných orgánov,
ktoré sa vykonávajú najmenej raz ročne.
Osvedčenie o akreditácii sa udeľuje na obdobie 4 – 5
rokov, v závislosti od toho, či ide o novoakreditovaný
subjekt alebo reakreditáciu. Akreditované pracoviská
sú zárukou maximálnej spoľahlivosti a presnosti, hoci
si to mnohí lekári, ktorí akreditované a neakreditované laboratóriá neodlišujú, neuvedomujú.
Interná kontrola
V rámci systému internej kontroly kvality (IQC) sa v laboratóriách pravidelne monitorujú výsledky kalibrácii,
variácia v stanovovaní kontrolných látok a správna
funkciu jednotlivých analyzátorov. Denná frekvencia
IQC je závislá od objemu vzoriek, ktoré laboratórium
počas dňa spracováva.
Pri vyhodnocovaní IQC sa postupuje nasledovne:
• pred spustením rutinnej prevádzky sa vykonáva
kontrola kvality na každom analyzátore a pre každú
metódu, ktorá bude v daný deň používaná,
• po analýze kontrolných látok skontroluje
zodpovedná osoba výsledky kontrolných látok
v číselnej, resp. grafickej forme (Levey-Jennings
kontrolné grafy).
Metódy vyhodnocovania
Výsledky meraní IQC sa vyhodnocujú podľa Westgardových pravidiel. V súčasnosti zavádzame do metodiky
vyhodnocovania internej kontroly Six sigma metriku.
Hodnota six sigma je mierou kvality metódy a je kľúčová pre nastavenie kontrolných pravidiel. Hodnoty
6 a viac predstavujú „svetovú“ triedu kvality. Hodnoty
pod 3 signalizujú nedostatočnú kvalitu a malo by sa
uvažovať o výmene vyšetrovacej metódy. Všeobecne
platí, že čím vyššia je six sigma, tým sú jednoduchšie
pravidlá pre kontrolu kvality.
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Externá kontrola kvality
Externá kontrola kvality (EQC) začína doručením špeciálnej testovacej sady vzoriek do laboratória, ktorých
analýza sa uskutočňuje v rutinnej prevádzke s ostatnými vzorkami štandardným spôsobom. Namerané
výsledky kontrolnej vzorky sa zadajú online na webovej stránke dodávateľa externej kontroly kvality.
Údaje vypĺňa a odosiela manažér kvality príslušného
laboratória. Vyhodnotenie kontrolného cyklu je zasielané e-mailom na kontaktnú adresu laboratória, a to
najneskôr 2 dni po STOP termíne. Výsledky vyhodnoteného EQC skontroluje zodpovedný vysokoškolák
za danú prevádzku. V prípade potreby urobí nápravné
opatrenia, ktoré vyplynú z vyhodnotenia EQC a všetko
zdokumentuje v pracovnom denníku pre EQC.
Najnovšie akreditácie a plány na rok 2014
V marci 2013 sa k akreditovaným pracoviskám pripojilo
aj Laboratórium klinickej biochémie v Ľubochni, ktorého výhodou je, že funguje v rámci Národného endokrinologického a diabetologického ústavu. Okrem toho
sa v roku 2013 akreditovali ďalšie tri laboratóriá nemocničného typu v mestách Svidník, Humenné a Vranov
nad Topľou. V roku 2014 ziskalo Laboratórium klinickej
biochémie a hematológie v Spišskej Novej Vsi certifikát
o akreditácii podľa normy ISO 15189:2007. Laboratória
v Rožňave, Partizánskom, Michalovciach a Trebišove
už majú za sebou dohľadovú návštevu akreditačnej
komisie a v súčasnosti už iba čakajú na vydanie certifikátu. Do konca roka 2014 by malo byť akreditované aj
Laboratórium klinickej mikrobiológie v Rožňave. Ďalšie
pracoviská v Kežmarku, Banskej Bystrici a Košiciach
vstúpia do procesu akreditácie začiatkom roka 2015.
Dôvodom akreditácie laboratórií je povinnosť neustáleho zlepšovania a skvalitňovania služieb v prospech
pacienta i lekára, čo je snahou celej spoločnosti ako
takej.
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NAŠE LABORATÓRIÁ SA AKREDITUJÚ
UŽ OD ROKU 2006
–	prvé akreditované laboratóriá našej
spoločnosti boli Laboratórium
klinickej biochémie a hematológie
a Laboratórium klinickej mikrobiológie
v Ružomberku
– tieto laboratóriá sa v júni 2006 ako
prvé na Slovensku akreditovali podľa
medzinárodne platnej normy ISO
15189:2007, ktorá je vytvorená práve pre
klinické laboratóriá
– v rokoch 2008 až 2012 boli podľa
normy 15189:2007 akreditované ďalšie
tri – a teda všetky – centrálne laboratóriá
spoločnosti (Stropkov, Bratislava, Nové
Zámky)
–	v tomto období boli akreditované aj dve
laboratóriá poliklinického typu (Komárno
a Žiar nad Hronom) a jedno laboratórium
nemocničného typu (Bánovce nad
Bebravou)

Akreditované pracoviská Alpha Medical

Ľubochňa

Svidník
Ružomberok – Likavka
Spišská Nová Ves
Vranov
nad Topľov

Bánovce nad
Bebravou
Bratislava

Žiar nad
Hronom
Želiezovce

Nové Zámky
Komárno

Stropkov
Humenné
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7. Analýza

CentraLink™

Immulite 2000XPi

Deväťdesiat percent zariadení
v laboratóriách Alpha medical
tvorí technika SIEMENS, ktorú
dopĺňajú značky Roche, Beckman
coulter, Sysmex, BIOMERIEUX,
Brucker, Becton Dikinson a iné.
Zabezpečujeme komplexnú modernú
laboratórnu diagnostiku s vysokou
kvalitou a širokou dostupnosťou.
Naše služby poskytujeme
prostredníctvom siete viac
ako 40 laboratórií na území
celého Slovenska.

ADVIA 1800
Biochemický systém ADVIA® 1800 je automatický
analyzátor pre klinickú biochémiu, ktorý analyzuje
vzorky ľudského séra, plazmy alebo moču s kapacitou
1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu. Dokáže stanoviť stanoviť mnohé parametre od glukózy
cez enzýmy, lipidy, špecifické proteíny, stopové prvky
ako Fe, Mg, Li až po terapeutické hladiny liekov.
ADVIA Centaur XP
Je automatizovaný imunoanalytický analyzátor ponúkajúci optimálnu produktívnu účinnosť.
Skupiny testov zahŕňajú diagnostiku z oblasti fertility,
ochorení štítnej žľazy, onkológie, kardiovaskulárnych
ochorení, monitorovania liekových hladín, infekčných
chorôb, alergií, funkcie nadobličiek a kostného metabolizmu.
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Immulite 2000XPi
Vysokocitlivý plnoautomatický imunochemický analyzátor, ktorý pracuje na princípe
chemiluminiscencie je určený na stanovenie
hormónov, kardiomarkerov, onkomarkerov,
markerov kostného metabolizmu, rastových
hormónov, diabetu, markerov anémie, sérologických parametrov infekcií, hladiny liekov
a markerov zápalu. Je kľúčovým v diagnostike alergií – analyzuje obrovské spektrum
špecifických IgE alergénov (cez 400).
ADVIA 2120
Hematologický systém ADVIA 2120 je plne
automatický diagnostický prístroj s kapacitou
120 vzoriek za hodinu (CBC / diff ). Analyzátor
používa vzorky plnej krvi a poskytuje nasledovné druhy výsledkov:
• kompletný krvný obraz (CBC ),
• CBC plus rozdielové počty bielych krviniek
(CBC / diff ),
• absolútne, percentuálny a indexové počty
retic,
• CBC / diff plus retic (CBC / diff  / retic),
• CBC / retic.
Sysmex® CA-1500
Plne automatizovaný koagulačný analyzátor pre in vitro diagnostiku umožňuje rýchlo a s veľkou presnosťou spracovať veľký
objem vzoriek. Je založený na koagulačnej,
chromogennéj a imunologickej metóde.
BN II ProSpec
Umožňuje plne automatizované stanovenie
plazmatických proteínov nefelometrickou
analýzou séra, plazmy, moču a likvoru.
CentraLink™
Systém správy údajov poskytuje výkonnú platformu pre centrálne riadenie laboratórnych
dát a nástrojov, pričom automatizuje manuálne procesy a workflow – laboratórium môže
priniesť výsledky rýchlejšie a presnejšie.
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VersaCell®
Je to kompaktný robotický systém, ktorý spája
až 2 amostatné nástroje flexibilnej konfigurácie.
TECAN EVO Clinical 200
Je pipetor pre riedenie a následne rozpipetovanie vzoriek do mikrotitračných testovacích
platničiek, ktoré sú ďalej spracované pomocou analyzátora BEP III metodikou ELISA.
BEP III
Dokáže stanoviť vírusové hepatitídy, syfilis,
herpetické vírusy, respiračne vírusy, borélie,
chlamýdie a mykoplazmy.
VITEK 2 BIOMERIEUX
Plnoautomatické analyzátory na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík
s expertným systémom pre navrhnutie antibiotickej liečby. Výsledky sú k dispozícii v rozpätí 8 – 18 hodín.
MALDI TOF
Analyzátory umožňujúce rýchlu a presnú druhovú identifikáciu mikroorganizmov pomocou
hmotnostnej spektrofotometrie.
BACTEC 9050
Umožňuje automatizované kultivačné vyšetrenie hemokultúr so signalizáciou pozitívnej
hemokultúry.
Sysmex UF-1000i či Sysmex UX-2000
Prietokové cytometre na bakteriologický
skríning. Dnes sú už štandardnou výbavou
všetkých našich laboratórií. Umožňujú efektívne využitie kultivačných vyšetrení a výrazne
zrýchľujú čas diagnostiky.
Beckman Coulter NAVIOS
Prietokový cytometer na imunofenotypizáciu
lymfocytov. Výsledky sú k dispozícii do 24
hodín.
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Advia Centaur XP

Advia 1800
VersaCell®

CentraLink™
Immulite 2000XPi

ROCHE Cobas e411
Plne automaticky analyzátor určený na imunochemickú analýzu založenú na ECL. Využitie
má najmä v diagnostike napríklad kostných
markerov.
Tissue-Tek Xpressx120
Plnoutomatický tkanivový procesor, ktorý umožňuje spracovať bioptické vzorky
v „zrýchlenom“ procese (do 1,5 hodiny oproti
štandardným 15 hodinám) pomocou kombinácie mikrovlnovej technológie a presycovacích
reagencií.

Tissue-Tek AutoTEC
Plnoautomatický zalievací prístroj umožňujúci zaliať spracovanú vzorku do paraformu
bez manuálneho zásahu – čiže oproti štandardnému postupu s orientáciou vzorky pri
zalievaní, prípadne stratou materiálu počas
tohto procesu.
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8. Validácia a distribúcia výsledkov
Každý výsledok pacienta pred
odoslaním z laboratória podlieha
dvojstupňovej kontrole – technickej
a klinickej. Naše procesy sú
nastavené tak, aby sme v maximálne
možnej miere eliminovali
pravdepodobnosť pochybenia na
strane automatického spracovania
alebo ľudského faktora.
Distribúcia výsledkov
Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe.
Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky.
Rozlišujeme dva výsledkové listy:
1.	priebežný výsledkový list
– vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia
–	na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre)
2. konečný výsledkový list
– v zťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“)
–	konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia,
ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do
laboratória
Zasielanie písomných výsledkov
Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie
sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste,
vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp.
sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické uvoľnenie
výsledkov vyšetrení.
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Prístup k elektronickým výsledkom
Laboratóriá Alpha medical zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s v yužitím
kryptovanej komunikácie bežného internetového
prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu
k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku.
Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej
sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak veterinárny lekár disponuje veterinárnym ambulantným informačným systémom, je
možné laboratórne výsledky manuálne prekopírovať
z webového portálu laboratórneho informačného
systému do karty zvieraťa, čím sa zabezpečí komplexný prehľad o jeho zdravotnom stave.
Telefonické hlásenie výsledku
O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak
urobiť iba príslušný veterinárny lekár alebo ním poverená sestra či asistent. Každá telefonická informácia
o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná
v laboratórnom informačnom systéme.
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Meno a priezvisko
ordinujúceho lekára
Meno a priezvisko
vlastníka zvieraťa

Adresa
ordinujúceho lekára
IČO/Číslo osvedčenia
veterinára

Druh zvieraťa
druh a plemeno
zvieraťa

Meno
zvieraťa

Pohlavie
a vek zvieraťa

Spôsob úhrady
za vyšetrenie
samoplatca
alebo lekár

Dátum a čas
príjmu materiálu
Dátum a čas
odberu
materiálu
Dátum a čas
tlače

Komentár
klinická informácia k prijatej
vzorke

Identifikácia
zvieraťa na
žiadanke

Identifikácia
zvieraťa
v laboratóriu

Vyšetrované
parametre
Referenčný
rozsah

Interpretácia
negatívny alebo
pozitívny nález

Ref. rozsah
Výsledok

Jednotky
Číselné vyjadrenie
výsledku

Jednotky

Skratková
značka
pracoviska
a zamestnanca, ktorý
schválil
výsledok

Číselné vyjadrenie
výsledku

Záver
popisuje vzťah nameraných hodnôt
k ref. rozsahu (+, -, OK)
Pozitívny nález

Čas tlače: 04.02.2014 14:19
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Ceny a fakturácia
Alpha medical vám aj vďaka postaveniu lídra
na trhu laboratórnej diagnostiky na Slovensku garantuje najnižšie možné ceny vyšetrení,
ktoré sú uvedené priamo na žiadanke.
V prípade uzavretia zmluvy sa ceny riadia príslušným
ustanovením. Pri podpísaní kontraktu garantujeme
zľavové bonusy v závislosti od hodnoty objednaných
vyšetrení.
Súhrnná faktúra vám bude zaslaná raz za mesiac
so zohľadnením bonusov. Splatnosť faktúry je štandardne 14 dní.
Aktuálne ceny nájdete na www.lenprezvierata.sk

Konzultačné služby, ako
aj interpretácia výsledkov
z našich laboratórií sú
bezplatné!

9. Kontakty
V prípade, že máte záujem o získanie výsledkov vyšetrení či konzultáciu so špecialistom,
sme vám k dispozícii od pondelka do piatku
6:30 – 18:00 na tel. č. 0850 150 000 za cenu
miestneho hovoru.
Okrem toho nás môžete kontaktovať aj
e-mailom na info@lenprezvierata.sk.
Naši operátori majú online prístup k výsledkom vyšetrení a v prípade potreby konzultácie vás v rámci
jedného hovoru prepoja na odborného garanta veterinárneho laboratória, prípadne na príslušného
špecialistu, ktorý vám zinterpretuje výsledok testu
a v prípade záujmu skonzultuje aj súvislosti s klinickým stavom zvieraťa.

Sídlo spoločnosti
Záborského 2
036 01 Martin
Slovenská republika
IČO: 31647758
DIČ: 2020577603
IČ DPH: SK2020577603
Riaditeľstvo
Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
tel: +421 2 32 11 22 22
Administratíva
Záborského 2
036 01 Martin
tel: +421 43 422 00 41
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Adresa pre fakturáciu
Alpha medical a.s.
Záborského 2
036 01 Martin
Slovenská republika
IČO: 31647758
DIČ: 2020577603
IČ DPH: SK2020577603
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.,
č. účtu: 2629370681/1100  
Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č. 10452/L
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+421 2 32 11 22 22



Digital park II, Einsteinova 23

Call Centrum

00

00
 0850 15

 www.alphamedical.sk


alpha.medical@alphamedical.sk

 za cenu miestneho hovoru
 v pracovných dňoch od 6.30 — 18.00
www.lenprezvierata.sk
info@lenprezvierata.sk

Medicínski reprezentanti
5
IV.

III.
I.

Bratislava

8
II.

V.

1
Henrieta Suchová
Bratislava 1, 2, 3
———
Vlčie Hrdlo 49
821 07 Bratislava
0911 560 869
suchova.henrieta@alphamedical.sk
2
RNDr. Alexandra Malaníková
Bratislava 4, 5
———
Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
0903 160 894
malanikova.alexandra@alphamedical.sk
3
RNDr. Ľubomír Gallik
Bratislava, sieť polikliník ProCare
———
Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
0911 363 026
gallik.lubomir@alphamedical.sk

7

2
4

6

3
1

4
Mgr. Mária Chotváčová
———
Nová nemocnica 511  
958 00 Partizánske
0911 066 515
chotvacova.maria@alphamedical.sk

7
Mgr. Iveta Varadzinová
———
Hviezdoslavova 37/46  
091 01 Stropkov
0911 820 568
varadzinova.iveta@alphamedical.sk

5
PhDr. Silvia Pekarčíková
———
Červenej armády 25  
036 01 Martin
0911 856 048
pekarcikova.silvia@alphamedical.sk

8
MVDr. Marianna Josipčuk
———
Hviezdoslavova 37/46  
091 01 Stropkov
0910 888 971
josipcuk.marianna@alphamedical.sk

6
Mgr. Annamária Švandová
———
Horná 67  
974 01 Banská Bystrica
0911 066 079
svandova.annamaria@alphamedical.sk
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Sieť laboratórií a pracovísk

Bytča
Svidník
Ľubochňa
Ružomberok
Martin

Prešov

Svit

Nové Mesto
nad Váhom

Stropkov

Kežmarok

Humenné
Banská Bystrica

Vranov nad
Topľov

Spišská
Nová Ves

Partizánske
Bánovce nad
Bebravou

Sereď

Michalovce
Zvolen

Košice

Žiar nad
Hronom

Rožňava
Trebišov

Nitra

Bratislava
Želiezovce
Želiezovce

Šaľa
Nové Zámky

Komárno

Centrálne veterinárne laboratórium  

patológia

laboratórium

územie pokryté pravidelnými
zvozovými trasami

Centrálne veterinárne laboratórium
Alpha medical, a. s.
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Centrálne laboratórium − ZÁPAD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, a. s.
Vlčie hrdlo 49, 821 07 Bratislava
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Šancová 110, 831 04 Bratislava
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Piešťanská 1184/24, 915 01 Nové Mesto n. Váhom
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď
36

Centrálne laboratórium − JUH
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Fatranská 12, 949 01 Nitra
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Nemocničná 1, 927 01 Šaľa
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Pevnostný rad 18, 945 01 Komárno
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Komenského 36, 937 01 Želiezovce

Laboratórna diagnostika

Centrálne laboratórium − STRED
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, a. s.
J. Bellu 66, 034 95 Likavka

Centrálne laboratórium − VÝCHOD
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, a. s.
Hviezdoslavova 37/46, 091 01 Stropkov

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Československej armády 3, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie
Alpha medical, a. s.
Masarykova 9, 040 01 Košice

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical a. s.
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Laboratórium klinickej mikrobiológie
Alpha medical, a. s.
Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Priemyselná 12, 965 37 Žiar nad Hronom
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen
Laboratórium klinickej biochémie
Alpha medical, a. s.
034 91 Ľubochňa 97
Patologická anatómia – Diagnostické centrum Martin
Patológia, s. r. o.
Hodžova 1, 036 01 Martin

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
1. mája 2045, 066 01 Humenné
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
Laboratórium klinickej biochémie a hematológie
Alpha medical, a. s.
Fraňa Kráľa 273/14, 059 21 Svit

37

Laboratórna diagnostika

VETERINÁRNA ŽIADANKA – PATOLÓGIA

HOSPODáRSKe ZVIeRAtá
IDentIfIKácIA PlAtIteľA*

Meno a priezvisko (obchodné meno) vlastníka zvieraťa, farmy

Platná od 1. 12. 2014

Meno a priezvisko (obchodné meno)

Adresa (sídlo) vlastníka zvieraťa

Adresa (sídlo)

ulica, číslo, PSČ, mesto, IČO

Druh zvieraťa

IČO

Telefón na vlastníka zvieraťa

IČ DPH

Číslo veter. osvedčenia

Plemeno

meno, čip, tetovanie, ušné číslo a iné

Vek zvieraťa

Pohlavie

OVcA, KOZA
Vírusy
Schmallenberg Virus
Blue tongue

(KOV)
B – Krvný obraz
(RTCMV)
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov mikroskopicky (DIFMV)

€

2,03
1,25
3,05

S – Kreatinín
(KReAteV)
Respiratórny
S – Kyselina
močovásyndróm
(KMV)
BHV, BVDV,
BRSV, PI3, Adenovirus
S – celkové
bielkoviny
(tPV)
S – Albumín
(AlBV)
S – Bilirubín
celkový
baktérie
a iné
(tBIlV)
S – Žlčové
kyseliny
(ZlKV)
Brucelóza
S – AST
Paratuberkulóza skríning (ASTV)
S – Alt
(AltV)
Paratuberkulóza konfirmačne
S – GMT
(GMTV)
leptospira
S – AlP
(AlPV)
S – laktátdehydrogenáza
(lDV)
S – cK
(cKV)
S – Cholesterol
(cHOlV)
S – triacylglyceroly
(TRIGV)

IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

MIKRObIOLÓGIA

Krv na sérum
Kôň

reg. značka: VetHOSP/s €/12/2014/01

Panel – pele rastlín, mix tráv, stromy,
baktérie, plesne, kvasinky, roztoče, hmyz
kôň
(3SPIGeV)
Panel – potraviny
kôň
(6SPIGeV)
Panel – pele rastlín a stromov, mix tráv
kôň
(7SPIGeV)
Panel – plesne, roztoče
kôň
(8SPIGeV)
Panel – hmyz
kôň
(9SPIGeV)

€
50,00
50,00

V1

50,00

0,78
0,78
0,78
0,78
0,94
0,94
1,40
1,87
3,74

50,00

3,20
2,20
2,20
5,30
7,80
5,50
4,40

04

(BRUceV)
(PtBcSV)
(PtBcKV)
(lePtV)

3,20
5,20
6,00
7,50

OšípANá
Vírusy
(ADGBV)
Aujeszkyho choroba
MočgB
(KMOV)
Klasický mor ošípaných
Porcinný resp. a reprod. syndróm A (PRRSAV)
Porcinný resp. a reprod. syndróm e (PRRSeV)

3,10
4,20
7,00
7,00

baktérie a iné
Základné
vyšetrenie moču
Brucelóza
U –leptospira
Moč chemicky

(MCHEV)

Metabolity
v moči
KôŇ
U –Vírusy
Glukóza
U –Infekčná
Močovina
anémia
U –Vírusová
Kyselina arteritída
močová
West nile Virus gM
Minerály v moči
U – Sodík
baktérie a iné
U – Draslík
Brucelóza
U – chloridy
Žrebčia nákaza
U – Vápnik
Malleus
U – fosfor
leptospira
U – Horčík

(UGlUV)
(UUReAV)
(UKMV)

€
(BRUceV)
1,00
(lePtV)

Trus

10

Iný materiál

HOVäDZí DObyTOK
Vírusy
Rotavirus

3,20
7,50

3,20
6,20
3,50
7,50

(CRVVT)

11,70

(DSBOVV)

16,00

(cRYPtV)

16,60

OšípANá
Vírusy
Rotavirus

(CRVVT)

11,70

KôŇ
Vírusy
Rotavirus

(CRVVT)

11,70

špecifikujte materiál

Mlieko 1

V4

Vyznačte miesto odberu:

výter

punkcia

iné:

Stolica
€
Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltV3) 20,00
clostridium perfringens (StOlcPV) 5,00
antigen

€

Iný materiál

Materiál na mykologické vyšetrenie
dermatofytov, nondermatofytov,
kvasiniek

chlpy
iné:

Výter z rekta

XX

P

Ľ

Materiál č. 2:
Cytológia (1 vzorka = 1 preparát)

BRUCHO

CHRBÁT

€
15,00

EXCIDAČNÝ ZÁZNAM

Mlieko 4

Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltMV3)

15,00

Patológia, s.r.o., Diagnostické centrum Martin, Hodžova 1, 036 01 Martin, tel: +421 43 321 15 20 – 27
Sídlo: Záborského 2, 036 01 Martin, tel: +421 43 422 00 41

štvrťková vzorka ĽZ

štvrťková vzorka pZ

A3
€

6,00

Špecifikujte materiál

XX
€

Cytológia (1 vzorka = 1 preparát)

Mlieko 3

Mlieko 2

Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltMV2)

Ľ

Iný materiál

Špecifikujte materiál

Materiál č. 1:

šupiny

€
Mykológia
(MYKV4) 20,00
na dermatofyty, nondermatofyty
a kvasinky, lipofilné kvasinky

(KUltV2) 20,00

štvrťková vzorka Ľp

A2
€

6,00

€
Histológia (1 vzorka od jedného zvieraťa)
20,00
Histológia (2 – 5 vzoriek od jedného zvieraťa) 35,00

Miesto odberu:

Klinický materiál 4

špecifikujte materiál

V3

z ucha
Ejakulát

Kultivácia/citlivosť na AtB

štvrťková vzorka pp

Materiál č. 2:

CYTOLÓGIA

Spôsob odberu:

Klinický materiál 3

Klinický materiál 2

Ster z kože
Výter:
z rany
z oka
Hnis
Punktát

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.lenprezvierata.sk, info@lenprezvierata.sk

Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltMV1)

Špecifikujte materiál

XX

€
Histológia (1 vzorka od jedného zvieraťa)
20,00
Histológia (2 – 5 vzoriek od jedného zvieraťa) 35,00

Diagnostika infekčnej mastitídy

A1

Iný materiál

Špecifikujte materiál

Materiál č. 1:

parazity
cryptosporidium parvum

0,62

XX

€

Diarhoický syndróm
Rotavirus, coronavirus,
cryptosporidium, K99

1,56
(INANV)
6,20
2,81
(VIARV)
7,20
(WNVMV) 13,80

(UnAV)
0,78
(UKV) (BRUceV)
0,78
(UclV)
0,78
(ZRNAV)
(UcAV)
0,94
(MAlV)
(UPV)
0,94
(lePtV)
(UMGV)
0,94

*Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že si objednáva laboratórne vyšetrenia
vyznačené na žiadanke (Záväzná objednávka), že bol vopred oboznámený s cenou
za vykonanie objednaných vyšetrení a zaväzuje sa ju uhradiť poskytovateľovi v lehote
splatnosti daňového dokladu vystaveného poskytovateľom.

anamnéza, choroba, alergie, liečba

P

V2

Vitamíny
S – Vitamín A
(VAV)
11,95
Moč E
Výter z pošvy
S – Vitamín
(VEV)
2,07
Výter z HcD:
nos
tonzily
nazofaryng
jazyk
dutina ústna
€
Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltV1) 20,00

50,00

€

0,94
2,81
(RSBOVV)
16,00
1,00
0,78
0,62
(BRUceV)
3,20
20,49
(PtBcSV)
0,94
5,20
0,94
(PtBcKV)
6,00
0,94
(lePtV) 7,50
0,94
1,09
1,40
2,81
2,81

Minerály v sére
S – Sodík
(NAV)
S – Draslík
(KV)
S – chloridy
(clV)
S – Vápnik
(CAV)
S – fosfor
(PV)
S – Horčík
(MGV)
S – Železo
(FEV)
Klinický materiál
1
S – Zinok
(ZNV)
špecifikujte materiál
S – Meď
(cUV)

01

5,50
4,40

baktérie a iné
Brucelóza
Paratuberkulóza skríning
Paratuberkulóza konfirmačne
leptospira

Krv na sérum

HOVäDZí DObyTOK
Vírusy Krv na sérum
Infekčná bovinná rinotracheitída ge (IBRGEV)
Infekčná bovinná rinotracheitída gB (IBRGBV)
01 enzootická bovinná leukóza
(eBlV)
(BVDABV)
Bovinná vírusová diarhoe Ab
(BVDAGV)
Bovinná vírusová diarhoe Ag
€
Základná biochémia
(SBVV)
Schmallenberg Virus
S – Glukóza
(GlUV)
0,62
(BTVV)
Blue tongue
S – Močovina
(UReAV)
1,56

02

Kastrát

HISTOLÓGIA

€

(SBVV)
(BTVV)

reg. značka: PA VETER/s €/12/2014/01

platiteľ

01
K3/K2 EDTA krv

Pohlavie

Poznámka, iné (priebeh ochorenia, liečba, alergie...)

majiteľ

bIOcHéMIA

HEMATOLÓGIA

Vek zvieraťa

*Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že si objednáva laboratórne vyšetrenia
vyznačené na žiadanke (Záväzná objednávka), že bol vopred oboznámený s cenou
za vykonanie objednaných vyšetrení a zaväzuje sa ju uhradiť poskytovateľovi v lehote
splatnosti daňového dokladu vystaveného poskytovateľom.

séROLÓGIA/VIROLÓGIA

veterinár

IČ DPH

Podpis a pečiatka

Dátum a čas odberu

Kastrát

anamnéza, choroba, alergie, liečba

Výsledok poslať:

IČO
Číslo veter. osvedčenia

Plemeno

meno, čip, tetovanie, ušné číslo a iné

Poznámka, iné (priebeh ochorenia, liečba, alergie, vakcinácia, anamnéza)

Počet vzoriek:

Druh zvieraťa

Označenie zvieraťa

Podpis a pečiatka

Dátum a čas odberu

Meno a priezvisko (obchodné meno)

Adresa (sídlo)

ulica, číslo, PSČ, mesto, IČO

CEHZ

Označenie zvieraťa

IDENTIFIKÁCIA PLATITEĽA*

Meno a priezvisko (obchodné meno) vlastníka zvieraťa

Adresa (sídlo) vlastníka zvieraťa

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.lenprezvierata.sk, info@lenprezvierata.sk

Platná od 1. 12. 2014

ŽIADANKA O VyšETRENIE − VETERINáRNA

A4
€

Kultivácia/citlivosť na AtB (KUltMV4)

6,00

€

6,00

pARAZITOLÓGIA

K3/K2 EDTA krv

Trus

02

Iný materiál

10

Krvné parazity

špecifikujte materiál

V4

€

3,00

(KPV)

endoparazity

€

(enDOV)

Iné na žiadanke neuvedené vyšetrenia

Materiál:
endoparazity
ektoparazity

3,20

€

(enDOV)
(eKtOV)

3,20
4,00

KONTROLNý súčET ORDINOVANýcH VyšETRENí:

Materiál:
Vyšetrenie:

K úHRADE spOLU s DpH

€ ceny vyšetrení sú uvedené v € s DPH.

IdentIfIkačný hárok zvIerat

SPOLOČEnSKé ZVIERATá

PrílOHa k žIaDankE VEtErInárna / HOsPODárskE ZVIEratá

IDEnTIfIKácIA PLATITEľA*

Meno a priezvisko (obchodné meno) vlastníka zvieraťa

Meno a priezvisko (obchodné meno)

Adresa (sídlo) vlastníka zvieraťa

Platný od 1. 12. 2014

Platná od 1. 12. 2014

ŽIADANKA O VyŠETRENIE − VETERINáRNA

€

Realizujeme na základe telefonnického dohovoru prostredníctvom call centra 0850 150 000.

Adresa (sídlo)

Označenie farmy (CEHZ)

označenIe zvIeraťa

ulica, číslo, PSČ, mesto, IČO

Telefón na vlastníka zvieraťa

Druh zvieraťa

Označenie zvieraťa

Plemeno

IČO

Dátum odberu

Číslo žiadanky v evidencii žiadateľa

čIarový kód

vakcInácIa

Číslo hárku

PoznáMka
(vek, anamnéza,
liečba a pod.)

IČ DPH

Číslo veter. osvedčenia

meno, čip, tetovanie, ušné číslo a iné

Podpis a pečiatka

Dátum a čas odberu

Vek zvieraťa

Pohlavie

Kastrát

Poznámka, iné (priebeh ochorenia, liečba, alergie...)

anamnéza, choroba, alergie, liečba
séROLÓGIA/VIROLÓGIA

HEMATOLÓGIA

*Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že si objednáva laboratórne vyšetrenia
vyznačené na žiadanke (Záväzná objednávka), že bol vopred oboznámený s cenou
za vykonanie objednaných vyšetrení a zaväzuje sa ju uhradiť poskytovateľovi v lehote
splatnosti daňového dokladu vystaveného poskytovateľom.

IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
feline parvovirus (fPV, panleukopénia) (fPVV)

Krv na sérum

(KOV) 2,03
B – Krvný obraz
(RTcMV) 1,25
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov (DIfMV) 3,05
mikroskopicky
(KSKV) 19,01
Krvná skupina

P – Protrombínový čas
P – fibrinogén
P – APTT
P – Trombínový čas
P – faktor VIII
P – faktor IX

bIOCHéMIA

reg. značka: VETSPOL/s €/12/2014/02

€
Základná biochémia
S – Glukóza
(GLUV) 0,62
S – Močovina
(UREAV) 1,56
S – Kreatinín
(KREATEV) 0,94
S – Kyselina močová
(KMV) 2,81
S – celkové bielkoviny
(TPV) 1,00
S – Albumín
(ALBV) 0,78
S – Elektroforéza bielkovín (ELfOV) 6,86
S – Bilirubín celkový
(TBILV) 0,62
S – fruktozamín
(fZAV) 7,49
S – Žlčové kyseliny
(ZLKV) 20,49
S – AST
(ASTV) 0,94
S – ALT
(ALTV) 0,94
S – GMT
(GMTV) 0,94
S – ALP
(ALPV) 0,94
S – Amyláza
(AMSV) 3,12
S – Pankreatická amyláza (PAMSV) 2,00
S – Lipáza
(LIPAV) 3,90
S – cholínesteráza
(cHEV) 2,81
S – Laktátdehydrogenáza
(LDV) 1,09
S – cK
(cKV) 1,40
S – HBDH
(HBDHV) 2,22
S – cholesterol
(cHOLV) 2,81
S – HDL cholesterol
(HDLV) 2,81
S – LDL cholesterol
(LDLV) 2,81
S – Triacylglyceroly
(TRIGV) 2,81

vakcInácIa

0,78
0,78

0,78
0,78

1,40
1,87
3,74

(cPIVV) 5,30
(fIVV) 8,80
(fELV) 5,30
(fIPV) 10,00

Liečivá
S – fenobarbital
S – Digoxín
Iné špeciálne vyšetrenia
S – Trypsínu podobná

6,00
(B12V)
7,00
(fOLV)
imunoreaktivita – TLI
18,00
(VD3V)Klinický
materiál 1
(VAV) 11,95
Špecifikujte
materiál
2,07
(VEV)

(cEAV)
(AfPV)

14,04
9,36

(PHEV)
(DIGV)

14,90
18,00

(TLIV)

8,80

Moč

04

Základné
Klinický materiál
2 vyšetrenie moču

U – Moč chemicky
Špecifikujte materiál
U – Močový sediment
Metabolity v moči
U – Glukóza
Hormóny štítnej žľazy
(TSHVP, TSHV) 17,16
U – Močovina
S – TSH
Moč
Výter z pošvy
Ster z kože
9,36
(fT3V)
U – Kreatinín
S – T3 voľný
Výter z HcD: 9,36
Výter:
(fT4VP, fT4V)
U – Kyselina močová
S – T4 voľný
K3/K2 EDTAzkrv
nos
tonzily
nazofaryng
rany
z oka
z ucha
7,80
(cT3V)
U – celkové bielkoviny
S – T3 celkový
krv na ľadeHnis
jazyk
dutina ústna
Punktát UEjakulát
7,80
(cT4VP, cT4V)
– Mikroalbuminúria
S – T4 celkový
€
M2
U – Aldosterón €
Kultivácia/citlivosť na ATB (KULTV1) 20,00
Kultivácia/citlivosť na ATB (KULTV2) 20,00
Fertilné hormóny
€
Minerály v moči
9,36
(ESTV)
S – Estradiol
(AcTHV) 17,16
P – AcTH
U – Sodík
9,36
(PROGV)
S – Progesterón
U – Draslík
(TTEV) 10,92
S – Testosterón
pARAZITOLÓGIA
U
– chloridy
9,13
(17OHV)
S – 17-OH-progesterón
U – Vápnik
U
– fosfor
Iné hormóny
U – Horčík
15,6
(KORV)
S – Kortizol
S – Inzulín
S – Gastrín
S – Aldosterón
S – Parathormón

Kardiálne markery
S – Troponín T
S – nT-proBnP

V1

V2

(IRIV)
(GASTRV)
(ALDV)
(PTHV)

(TnTV)

02
(nTPBnPV)

9,36
9,36
4,98
23,40

K3/K2 EDTA
10 krv
20,00
22,10

V3

€

(ccVVT)
(cPVVT)
(fPVVT)

9,20
5,30
9,20

(cRVVT)

11,70

0,62
1,56

(DIRV)
(KPV)

(ELAV)

€

9,20
3,00

(UnAV)
(UKV)
(UcLV)
(UcAV)
(UPV)
(UMGV)

0,78
0,78
0,78
0,94
0,94
0,94

Močový kameň

10
17,90
18

Iné na žiadanke neuvedené vyšetrenia

Materiál na mykologické vyšetrenie
dermatofytov, nondermatofytov,
kvasiniek

chlpy
iné:

šupiny

€
Mykológia
(MYKV4) 20,00
na detmatofyty, nondermatofyty
a kvasinky, lipofilné kvasinky

Iný materiál

V4

€
(EnDOV) 3,20 €
Analýza močového kameňa (MOKAV) 3,51

Endoparazity

V4

Stolica
(UKREATV) 0,94
€
(UKMV) 2,81
Kultivácia/citlivosť
(UTPV) 3,90 na ATB (KULTV3) 20,00
clostridium
(STOLcPV)
5,00
3,12
(UALBV) perfringens
antigen
(UALDV) 4,98

Trus
€

f – Pankreatická elastáza

Klinický materiál 4

€ materiál 3
Klinický

(McHEV) 1,00
Špecifikujte materiál
(MSV) 3,51
(UGLUV)
(UUREAV)

Výter z rekta

Trus

Dirofilaria immitis
Krvné parazity

Vírusy
canine coronavirus (ccV)
canine Parvovirus (cPV)
feline parvovirus
(fPV, panleukopénia)
Rotavirus

€

Tumormarkery
S – cEA

0,94
(PV)
S – AfP
MIKRObIOLÓGIA
0,94
(MGV)

Vitamíny
S – Vitamín B12
S – Kyselina listová
S – Vitamín D
S – Vitamín A
S – Vitamín E

Trus

10

Špecifikujte materiál

Materiál:
Endoparazity
Ektoparazity

(EnDOV)
(EKTOV)

€

3,20
4,00

KONTROLNý súčET ORDINOVANýCH VyŠETRENí:

Materiál:
Vyšetrenie:

K úHRADE spOLU s DpH

€ ceny vyšetrení sú uvedené v € s DPH.
Realizujeme na základe telefonnického dohovoru prostredníctvom call centra 0850 150 000.
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čIarový kód

Reg. značka: Prirucka_VET/MKG/12/2014/02

€

Máte otázky či problém? volajte call centrum 0850 150 000, www.lenprezvierata.sk, info@lenprezvierata.sk

01

(cLV)
(cAV)

(fEV)
(ZnV)
(cUV)

€

(cAVV) 8,00
(ccVV) 18,40
(cHVV) 6,40
(cPVV) 9,70
(cDVV) 9,20

Máte otázky či problém? Volajte call centrum 0850 150 000, www.lenprezvierata.sk, info@lenprezvierata.sk

S – chloridy
S – Vápnik
S – fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď

Krv na sérum

Vírusy
01
canine Adenovirus (cAV)
€
canine
coronavirus
(ccV)
(PTTV)
1,48
canine
Herpesvirus
(cHV)
(fIBV)
7,80
canine
Parvovirus
(APTV)
1,90 (cPV)
canine
Distempervirus
(TTV)
1,40
(cDV,
psinka)
(fVIIIV)
31,76
canine
Parainfluenza
Virus (PI 5)
(fIXV)
31,76
feline Imunodeficiency Virus (fIV)
feline Leukemiavirus (feLV)
feline infectious peritonitis (fIP)

€
S – Reumatoidný faktor
(RfV) 5,93
parazity
S – cRP
(cRPV) 5,93
(EHRV)
Ehrlichia spp.S (Ehrlichia
canis,
– Haptoglobín
(HAPTV)17,30
6,50
Anaplasma phagocytophilum)
S – Alfa-1-kyslý glykoproteín (AAGV) 4,98
(AnAPHV) 8,40
Anaplasma phagocytophilum
(LEIV) 14,60
Leishmania Alergia
Panel – pele rastlín, mix tráv,
(nEOcV) 9,60
neospora caninum
stromy, plesne, kvasinky,
(TOXOVP,blcha,
TOXOV)roztoče
Toxoplasma gondii
10,90
(1SPIGEV)18,90
50,00
(BABcV)
Babesia canispes
(2SPIGEV)18,90
mačka
50,00
(BABGV)
Babesia gibsoni
Panel – potraviny
pes
(4SPIGEV) 50,00
baktérie a iné
mačka
(5SPIGEV) 50,00
(BRUcV) 8,00
Brucella canis
(LEPTV) 7,50
Leptospira
(RIccV) 8,00
Rickettsia conorii
Rickettsia rickettsii
(RIcRV) 8,00
Borrelia burgdorferi
(BORV) 16,00
(Lymská borelióza)

reg. značka: IH/bez €/12/2014/01

03
€

(nAV)
(KV)

Krv na sérum

Citrát01

K3/K2 EDTA krv

02

Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík

označenIe zvIeraťa

€

9,20

(fcVV) 32,60
feline calici Virus (fcV)
(RABV) 18,90
Rabies Ab (besnota)
Špecifické proteíny a markery
zápalu

PoznáMka
(vek, anamnéza,
liečba a pod.)

Laboratórna diagnostika

Naše služby
v prospech vašich
zvieracích pacientov.
Maximálna jednoduchosť
Alpha medical je lokálnym laboratóriom, ktoré
komplexne pokrýva potreby lekárov v niekoľkých odboroch laboratórnej medicíny súčasne.
Vďaka tímu špičkových profesionálov a najmodernejšiemu vybaveniu dokážeme poskytnúť
diagnostické služby na svetovej úrovni už aj pre
správnu a účinnú liečbu zvierat.
Maximum pre zvieratá
• zriadili sme špeciálne laboratórium
pre veterinárnu diagnostiku
• druhová individualita zvieraťa
zohľadnená vo výsledku
• zavádzame špeciálne veterinárne testy
• správne a rýchle výsledky vyšetrení
dávajú predpoklad na efektívnu liečbu
Maximum pre lekárov
• poskytujeme konzultačné a interpretačné
služby k výsledkom vyšetrení zdarma
• zabezpečujeme bezplatné dodanie
potrebného odberového materiálu a
vlastný zvoz vzoriek
• všetky výsledky na jednom výsledkovom liste

• viac ako 160 vyšetrení na
troch žiadankách
• jednoduché odovzdanie vzoriek
• adaptované referenčné
hodnoty pre veterinárnu prax

24
Maximálna rýchlosť
• výsledky rutinných vyšetrení
do 24 hodín
• sérologické vyšetrenia do 3 dní
• najmodernejšia technika a
informatizácia procesov

MAXIMUM BENEFITOV
• ponúkame služby call centra každý
pracovný deň od 6:30 – 18:00 hod.
za cenu miestneho volania
• prehľadné písomné i elektronické výsledky
• zaujímavý bonifikačný systém pre
verných zákazníkov

www.lenprezvierata.sk

call centrum: 0850 150 000

Maximálna výhodnosť
• 5 odborov laboratórnej
medicíny
• pokrývame takmer celé
Slovensko
• cenovo výhodné vyšetrenia

39

Zvieratá nie sú ľudia. Preto sme zriadili špeciálne laboratórium na diagnostiku výhradne
veterinárnych vzoriek. Vďaka tomu vám naša diagnostika poskytne presnejšie výsledky
a k tomu navyše množstvo ďalších výhod.
www.lenprezvierata.sk

call centrum: 0850 150 000
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