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ZIADANKA NA LABORATORNE VYSETRENIE - DIAGNOSTIKY GRAVIDITY 

Cislo ziadanky: 

MAJITEt (CHOVATEt) 

Cislo protokolu: 
(vyplnf laborat6rium) 

c:J,,edka 
I� ..... ""
... .:�

LABORATORIES 

Cf slo vzorky Cf slo zvierafa 

Meno: 

 Adresa: 

Farma, CEHZ: 

PLATITEt 

Meno: 

Adresa: 

ICO / datum narodenia: IC DPH: 

MENO A PODPIS D Majitel' D Platitel' 

D Majitel' alebo platitel' (prfpadne obaja), tymto splnomocnuju/e ziadatel'a 
na vsetky ukony suvisiace s vysetreniami a zaroven sa zavazuje/u uhradif 
cenu za poskytnute vysetrenia, pricom prehlasuje/u, ze bol/i oboznameny/f 
s cennfkom za laborat6rne vysetrenia. 

ZIADATEt 

Meno: 

Adresa: 

1(0: 

PODPIS (ziadatel) ......................................................................................................... . 

Vzorky odobral: ............................................ tel: ............................................................ . 

Datum odberu: .................................................................................................................. . 

Pod pis· ..................................................................................................................................... . 
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Dotknute osoby svojfm podpisom udel'uju suhlas na spracovanie svojich osobnych udajov (meno, priezvisko, datum narodenia, adresa) s ciel'om realizovania 
veterinarneho vysetrenia. Dotknuta osoba ma opravnenie svoj suhlas kedykol'vek odvolaf, a to informovanfm na emailovu adresu vyssie uvedenu. 

Vysledok zaslat': majitel' D platitel' D ziadatel' D 

e-mail .................................................................................... .................................................... . SMS .......................................................................... posta ...... ............................................... . 
(vhodne zakruzkovat) 

poznamka: ............................................................................................................................ . Prevzal (meno, datum): ................... .......................................................................... . 

Poucenie: Ziadatel' nesie zodpovednosf za uplne a spravne vyplnenie ziadanky, v opacnom prfpade zodpoveda za skodu takto sp6sobenu. 



Návod na odber vzoriek 
 
Súprava na individuálny odber vzorky mlieka chovateľom zahŕňa: 

• 10 vzorkovníc - skúmaviek s konzervačným prostriedkom (tekutý alebo tabletkový) 
• 10 samolepiek na označenie vzorky - skúmavky 
• pokyny na odber vzoriek 
• formulár Žiadanky na laboratórne vyšetrenie DIAGNOSTIKA GRAVIDITY  

 
Aké predpoklady musia byť splnené?  
 

 Je možné použiť pri kravskom a aj kozom mlieku.  
 Je nevyhnutné, aby posledné otelenie prebehlo minimálne pred 60 dňami.  
 Je nevyhnutné, aby inseminácia prebehla minimálne pred 28 dňami. 

Výhody pre vás:  
 

 Ľahký odber vzorky, nevznikajú žiadne náklady na fixovanie, nie je potrebné vykonávať odber vzorky 
krvi.  

 Presnosť výsledku je porovnateľná s palpáciou / sonografickým vyšetrením.  
 Skoré rozpoznanie gravidity alebo potratu, a teda aj skrátenie času medzi jednotlivými oteleniami.  
 Informácie o stave gravidity kráv je v priebehu celého obdobia gravidity bezpodmienečným 

predpokladom pre úspešné riadenie stáda! 

Jasný výsledok testu  
 
Výhody testu na PAG sú celkom zrejmé. Jeho použitím sa minimalizuje riziko poranenia embrya spôsobeného 
rektálnym vyšetrením. Farmár okrem toho nepotrebuje žiadny ďalší čas navyše. Predovšetkým v skorom 
štádiu gravidity slúži vykonanie testu na urýchlené rozpoznanie prípadného potratu a možné skoré vykonanie 
opätovnej inseminácie. Výsledky testu „teľná“, „neteľná“ alebo „potrebné vykonať ďalší test“ získate 
veľmi skoro. Ak je výsledok „potrebné vykonať ďalší test“, mala by byť v neskoršej dobe posúdená ďalšia 
vzorka. Dôvodom takéhoto výsledku môže byť napríklad znečistená vzorka. 
 
Testovanie prebieha nasledovne: 

1. Testovacia súprava pozostáva zo žiadanky a vzorkovníc - skúmaviek s obsahom konzervačného 
prostriedku. Vzorkovnice - skúmavky je možné získať od PSSR, š.p., prostredníctvom Vášho 
plemenárskeho zootechnika, alebo od firmy Cymedica tel. +421 45 54000 40, info@cymedica.sk 

2. Ak sa neposielajú všetky skúmavky naraz, je potrebné najprv skopírovať žiadanku na ďalšie 
vyšetrenie*.  Do žiadanky sa zaznamenáva číslo zvieraťa, ktorému je nutné priradiť číslo vzorky. 

3. Struk, z ktorého sa bude odoberať vzorka, je potrebné očistiť dezinfekčnými utierkami. 
4. Pred odobratím vzorky je potrebné odstriekať prvé mlieko. 
5. Skúmavka sa naplní mliekom až po horný okraj, v prípade vzorkovnice mimo výkonu kontroly 

úžitkovosti postačuje naplnenie do jednej tretiny. Konzervačný prostriedok, ktorý je obsiahnutý vo 
vzorke, tam aj musí ostať. Premiešajte vzorku. Do vzorky sa nesmú dostať žiadne nečistoty. 

6. Vzorky sa musia až do odoslania uchovávať v chlade. 

Skúmavky vrátane vyplneného sprievodného listu sa vložia do obálky. Obálka sa odošle poštou, alebo ak 
sa kontrola vykonáva ako súčasť kontroly úžitkovosti vezme ju plemenársky zootechnik.  

 
 * Ak sa nevykoná odber všetkých 10 kusov, je nutné skopírovať žiadanku alebo si ju stiahnuť na 

www.pssr.sk , www.WetVell.sk; www.Cymedica.sk v sekcii Pregnancy. 
 

7. Výsledok Vám bude zaslaný do systému PLIS alebo zaslaný na email uvedený na Vašej žiadanke.  

Jedna vzorka vyšetrenia stojí 3,80 Eur bez DPH. 
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