Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objednávka analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb
v kliešťoch = BRtestPlus
Postup:
1. Pricicaného kliešťa odstráňte čo najskôr ťahom pinzetou, snažte sa kliešťa nerozpučiť. Odstránenie kliešťa
do 24 hodín od pricicania znižuje riziko prenosu infekcie.
2. Ranku v mieste pricicania vydezinfikujte (napr. Ajatínom). V prípade, že zostane kúsok z kliešťa v pokožke,
požiadajte vášho lekára o úplné odstránenie kliešťa.
3. Kliešťa zabaľte do vlhkej vaty, aby nevyschol a vložte do igelitového vrecúška.
4. Vrecúško s kliešťom vložte do obálky a spolu s vyplnenou objednávkou prineste osobne v pracovné dni
v čase od 8.00 do 9.00 hod alebo odošlite poštou:

Kontaktné osoby: Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD. alebo Mgr. Eva Špitalská, PhD., Virologický
ústav BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Tel: 02/59302 kl. 431 alebo 430 v čase
8.00 až 9.00 hod, e-mail: viruspi@savba.sk
Vaše kontaktné údaje:
Meno: ............................................. Priezvisko, titul: ...................................................................
Adresa: .............................................................................................................................................
Telefón: ...................................................
e- mail: .....................................................................
Počet odoslaných kliešťov: ......................
Kliešť odobratý:
z človeka
Vek: ....... Muž
Žena
zo zvieraťa
uveďte z akého.......................................................................................
ako dlho bol kliešť pricicaný..........................na akej časti tela...............................................................
Lokalita a dátum získania kliešťa: .......................................................................................................
Použitý repelentný prípravok: nie
áno
uveďte aký ...................................................................
Budú vykonané analýzy na prítomnosť borélie a rickettsie. Cena analýzy spolu: 20 €
Ďalšie analýzy: Anaplasma (+ 5€)
Babesia (+ 5€)
Bartonella (+10€)
Kliešťová encefalitída (+ 37€)*
Momentálne nerobíme!
Platba prevodom na účet:
Organizácia: Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK87 8180 0000 0070 0055 3117
VS: číslo vyšetrenia – poskytneme po prijatí kliešťa emailom, príp. osobne
Analýza bude vykonaná do 15 pracovných dní po úhrade poplatku a pripísaní prostriedkov na
účet!
Výsledok analýzy oznámime výhradne e-mailom.
V prípade pozitívneho výsledku kontaktujte Vášho lekára. Ak je výsledok negatívny, možnosť
ochorenia je veľmi nízka, ale nemôže byť vylúčená! V každom prípade doporučujeme obozretnosť
a pri akomkoľvek príznaku ochorenia je potrebné navštíviť Vášho lekára a upozorniť ho na výsledky
našich analýz. Negativita na prítomnosť vyšetrovaného patogéna nevylučuje prítomnosť iného
nevyšetrovaného patogéna!
Spracovávané osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami, s analýzou DNA kliešťa. Súhlasím s použitím
poskytnutého materiálu výlučne na vedecké účely. Súhlasím so spracovaním osobných údajov
pre potreby vyšetrenia.
Dátum a podpis:

*Kliešť musí byť živý!!!

