
 

Dane pacjenta: Dane zleceniodawcy:  

IMIĘ ZWIERZĘCIA: 
WIEK:  
 
PŁEĆ: 
KASTROWANY                  TAK        NIE         
Nr ID paszportu 
Nr chip/tatuażu 

Przekazanie wyników i dane do faktury:  

PATOGENY UKŁADU ODDECHOWEGO 
EHV-1 – rt-PCR (WUTM/WVTM, PKE, WS) 
EHV-4 – rt-PCR (WUTM/WVTM, PKE, WS) 
Equine influenza A virus (H3N8/H7N7) – rt-PCR  

(WUTM/WVTM, WS) 
Streptococcus equi equi  - rt-PCR (WS) 
Rhodococcus equi – badanie bakteriologiczne (WA) 
 
 

 

Zwierzę jest w trakcie lub do 21 dni  
po terapii przeciwgrzybiczej 
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  Identyfikator próbki (kod kreskowy)           Data pobrania materiału do badania     Dane właściciela zwierzęcia  

 
 
 
                      
   

                      ♀               ♂                
 
 
 
           Materiał do badań:  

   
  
                                      
 
 
 
 
  

CHOROBY ZAKAŹNE 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

     

UWAGI i OZNACZENIA 
  
 

 
  

PATOGENY WYWOŁUJĄCE RONIENIA 
Taylorella equigenitalis (CEM) – rt-PCR – próbka pojedyncza/ pulowana (WS) 
Taylorella equigenitalis (CEM) – rt-PCR – 2 lokalizacje (WS) 
Taylorella equigenitalis (CEM) – rt-PCR – 3 lokalizacje (WS) 
EHV-1- rt-PCR (WUTM/WVTM, PKE, WS) 
EAV – rt-PCR (WUTM/WVTM, PKE, N, WS) 
Leptospira ssp. – rt-PCR (M, PKE, PM, TP) 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

IMIĘ I NAZWISKO/LECZNICA: 
 
 
TEL. KONTAKTOWY: 
 
PODPIS: 

         E-MAIL LEKARZA/LECZNICY: 
 
         E-MAIL WŁAŚCICIELA: 
 
DANE DO FAKTURY: 

KREW EDTA 

MOCZ 

KAŁ 

WYMAZ Z :………………………………………………. 

INNE : …………………………………………….. 

PATOGENY BIEGUNKOWE 
Salmonella spp. – rt-PCR (K) (WS) 
Campylobacter spp. – rt-PCR (K) (WS) 
Clostridium difficile – rt-PCR (K) (WS) 
Clostridium perfringens – rt-PCR (rt-PCR) (K) (WS) 
Lawsonia intracellularis – rt-PCR (K) (WS) 
Rotawirus typu A – rt-PCR (K)(WUTM/WVTM) 
Rhodococcus equi – bad. bakteriologiczne (K)(WA) 

 

 

PKE – probówki z EDTA na krew 
WA – wymazówki z podłożem Amies 
WCB – wymazówki z podłożem Cary-Blair 
WW – wymazówki z podłożem węglowym 
WUTM/WVTM – wymazówki z podłożem dla wirusów 
WS – wymaz suchy 

 
 

K – kał 
Z – zeskrobiny 
N – nasienie 
PM – płyn mózgowo – rdzeniowy 
TP – tkanki płodu 
M – mocz 
W – włos z cebulką, sierść 

 
 

Mocz pobrany metodą cystocentezy  
 

Zwierzę jest w trakcie lub do 7 dni  
po antybiotykoterapii 

PATOGENY WYWOŁUJĄCE CHOROBY 
ODKLESZCZOWE 

Anaplasma spp./Ehrlichia spp. – rt-PCR 
                                                            (PKE)  
Babesia spp. – rt-PCR (PKE) 
Theileria equi – rt-PCR (PKE) 
 



 

ZAMÓWIENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH 
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MIKROBIOLOGIA/MYKOLOGIA 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - badanie wykonywane dla bakterii tlenowych, w przyp. gdy oznaczenie standardowym antybiogramem (met. dyfuzyjno-
krążkową) jest niemożliwe 

 
    
 
 

NAZWA MATERIAŁU ZUŻYWALNEGO ILOŚĆ 

Probówki na surowicę (z kulkami)  (PS)  

 Probówki z fluorkiem sodu (PNaF)  

 Probówki z cytrynianem sodu (PC)  

 Probówki z EDTA na krew (PKE)  

Probówki na mocz z kwasem bornym (Urine Z)  

Moczówki sterylna  

Pojemniki na kał  

Wymazówki suche  

Wymazówki Cary-Blair (WCB)  

Wymazówki Amies (WA)  

Wymazówki z podłożem węglowym (WW)  

Wymazówki z podłożem transportowym dla wirusów (WUTM/WVTM)  

Druki zleceń (bloczek A5)       BIOCHEMIA MIKROBIOLOGIA  

Izolacja i identyfikacja bakterii tlenowych + antybiogram (WA, WCB – wymaz z odbytu, M) 

Izolacja i identyfikacja bakterii beztlenowych (WW) 

Badanie bakteriologiczne kału (posiew tlenowy + identyfikacja + antybiogram) (K) 

Badanie bakteriologiczne i mykologiczne kału (posiew tlenowy + drożdżaki + antybiogram) (K) 

Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Clostridium difficile i Clostridium perfringens (screening) (WW) 

Badanie bakteriologiczne moczu (posiew tlenowy + identyfikacja + antybiogram) (M) 

Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne zmian skórnych (posiew tlenowy + mykologia + identyfikacja + 

antybiogram) (WA i Z) 

Badanie w kierunku Rhodococcus equi + antybiogram (WA) 

Badanie lekowrażliwości metodą MIC (oznaczenie minimalnego stężenia hamującego) * 

Mykologia hodowlana + identyfikacja (drożdżaki + dermatofity) (Z, W, WA) 

Mykogram (met. dyfuzyjno-krążkowa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


