Virologický ústav

BIOMEDICÍNSKE CENTRUM
Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Objednávka analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch



Po odstránení kliešťa zabaľte do vlhkej vaty, aby nevyschol a vložte do igelitového vrecúška (bezpečne
uzavrite).
Vrecúško s kliešťom vložte do obálky a spolu s vyplnenou objednávkou prineste osobne a nechajte na vrátnici
v krabici na to určenej v pracovné dni v čase od 7.00 do 17.00 hod., alebo odošlite poštou s označením
„Biologický materiál“:
Kontaktné osoby: Ing. Eva Boldišová alebo Mgr. Eva Špitalská, PhD., Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Tel: 02/59302 kl. 431 alebo 430 v čase 8.00 až 9.00 hod,
e-mail: analyzakliesta@gmail.com

Vaše kontaktné údaje:
Meno: ............................................. Priezvisko, titul: .........................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................
e-mail a telefonický kontakt: .............................................................................................................
Počet odoslaných kliešťov: .....................
Kliešť odobratý: z človeka
zo zvieraťa

vek: ......

Muž

Žena

druh zvieraťa .......................

ako dlho bol kliešť pricicaný (aj odhad) .................... na akej časti tela .....................................
lokalita a dátum získania kliešťa: ................................................................................................
bol použitý repelentný prípravok:

nie

áno

uveďte aký ................................

Žiadam o vykonanie testu: Analýza prítomnosti
borélií a rickettsií (základná analýza)
borélií, rickettsií, Anaplasma a Babesia (rozšírená analýza)
borélií, rickettsií, Anaplasma, Babesia, Bartonella a Neoehrlichia
(odporúčame pri oslabenej imunite)
vírus kliešťovej encefalitídy

Cena analýzy: 20,00 €
Cena analýzy: 35,00 €
Cena analýzy: 45,00 €
Cena analýzy: 40,00 €

Analýza bude vykonaná do 10 pracovných dní po úhrade poplatku a pripísaní prostriedkov na účet!
Výsledok analýzy oznamujeme výhradne e-mailom.
Platba prevodom na účet:
Organizácia: Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: SK52 8180 0000 0070 0066 7237
Variabilný symbol: číslo vyšetrenia – poskytneme emailom po obdržaní kliešťa
Spracovávané osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.
Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami, pre analýzu kliešťa. Súhlasím s použitím poskytnutého materiálu výlučne na
vedecké účely. Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby vyšetrenia.

Dátum a podpis:

