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Toxoplasma gondii (Ca, Fe)

Ehrlichia canis (Ca)

Babesia canis (Ca)

Bartonella hensellae (Fe)

vyšetření IgG

vyšetření 2xIgG

vyšetření IgM

alaninaminotransferáza (ALT)

vyšetření 2xIgM

Krevní plazma/sérum (ELISA)

Celkový bilirubin (TBIL)

Žlučové kyseliny (BA)

Amoniak

Sodík (Na)

KLMZ

gama-glutamyltransferáza (GGT)

Draslík (K)

Chloridy (Cl)

Vápník (Ca)

Anorganický fosfor (PHOS)

Hořčík (Mg)

vyšetření IgG+IgM

Cena za vyšet ření:

amyláza (AMYL)

alkalická fosfatáza (ALP) canine C-reactive protein (CRP)

Anaerobní plná krev 

Brhelová

canine Nt-proBNP

acidobazická rovnováha

Kreatinin (CREAT) - plazma/sérum

thyroxin (T4canine )

Kyselina močová (UAC)

Laktát thyrotropin (TSH canine)

TLI canine

Krevní sérum (imunofluorescence)

Neospora caninum (Ca)

Leishmania spp. (Ca, Fe)

kortizol

statim

Parametr Výsledek

Celková bílkovina (TP) - plazma/sérum

Tel.:541562236, 2230, email: ckl@vfu.cz, www.cklvfu.cz

p.Kuběnová

Ca Aira

Výsledek

Účel vyšet ření:

Požadavky na vyšet ření
Cena   
,-Kč

Identifikace pacienta:

ZPRÁVA O BIOCHEMICKÉM A IMUNOLOGICKÉM VYŠET ŘENÍ č.28

Objem vzorku:
28.2.2013

pacient

Datum, hodina vyšet ření:

krev  plazma/sérum  moč  jiný   

Klinická laborato ř pro malá zví řata
Odd. biochemie, Odd. imunologie a cytologie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3, 612 42 Brno

Majitel:

aspartátaminotransferáza (AST)

Kreatinin (CREAT) - moč 

V žádném případě se zpráva o hematologickém, hemostazeologickém a cytologickém vyšetření (dále jen zpráva)
nesmí bez písemného souhlasu Klinické laboratoře malých zvířat FVL VFU Brno reprodukovat jinak než celá.
Výsledky vyšetření se týkají jen vyšetřovaného vzorku a zpráva nenahrazuje žádný jiný dokument. 

Žadatel:
Datum, hodina odb ěru:
Druh služby:

Druh vzorku:

26.2.2013

progesteron

Cholesterol (CHOL)

Triacylglyceroly (TAG)

Parametr

Krevní plazma/sérum/jiný

Cena   
,-Kč

Krevní sérum (chemiluminiscence)

kreatinkináza (CK)

laktátdehydrogenáza (LDH)

MVDr.Karel Svozil

V   Brně   dne  

Albumin (ALB)

výzkum       jiný

Anaplasma phagocytophilum (Ca, Fe)

lipáza (LIPA)

Poznámka:

Celková bílkovina (TP) - moč/CSF

Urea

Glukóza (GLU)


