Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava

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

Vyšetrenie kliešťa na prítomnosť pôvodcov infekčných chorôb
Záväzná objednávka
Postup:
1. Pricicaného kliešťa čo najskôr odstráňte ťahom pinzetou, snažte sa kliešťa nerozpučiť. Včasné odstránenie
kliešťa predstavuje menšie riziko prenosu infekcie.
2. Ranku v mieste pricicania vydezinfikujte (napr. Ajatínom). V prípade, že zostane kúsok z kliešťa v pokožke,
môžete vyhľadať lekára na úplne odstránenie kliešťa.
3. Kliešťa vložte do malej nádobky s alkoholom - môže byť i ovocný destilát.
4. Vložte do obálky a spolu s vyplnenou objednávkou pošlite poštou, prineste osobne na sekretariát ústavu
v pracovné dni od 8.00 do 14:00 hod. alebo vložte do označenej schránky pri vstupe na ústav.
Adresa: VYŠETRENIE KLIEŠŤA, Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Vaše údaje:
Meno: ............................................. Priezvisko: ..................................................................................
Vek:........Muž
Žena
Adresa: ..................................................................................................
Telefón: .................................................... e- mail: .............................................................................
Lokalita a dátum získania kliešťa: ...............................................................................................................
Kliešť odobratý:
z človeka
zo zvieraťa

ako dlho bol kliešť pricicaný.......................... na akej časti tela.....................................
uveďte z akého.............................................

Počet odoslaných kliešťov: ......................
Zaškrtnite požadované analýzy:
Borelie
Rickettsie
Babesie
Anaplazmy
Sekvenačná analýza - druhová identifikácia patogéna
Cena analýzy: 15 € za vyšetrenie na jeden patogén (zahŕňa prípravu vzorky na molekulárnu analýzu)
5 € za vyšetrenie na každý ďalší patogén
16 € sekvenačná analýza
Spôsob platby prevodom na účet IBAN: SK47 8180 0000 0070 0061 3298,
variabilný symbol: 20205509,
do správy pre príjemcu uveďte: vaše meno a priezvisko.
Výsledok analýzy zvyčajne oznámime do 10 pracovných dní.
Obdržanie výsledku:
osobne
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 jedného patogéna nevylučuje prítomnosť iného patogéna, ak nebola požadovaná
analýza jeho prítomnosti!

Svojím podpisom dávam súhlas na vyšetrenie kliešťa. Súhlasím s použitím poskytnutého materiálu
výlučne na vedecké účely. Zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu tejto
objednávky. Osobné údaje žiadateľa nebudú nikde zverejnené, slúžia len na evidenciu a následné
kontaktovanie žiadateľa za účelom zaslania výsledku.

Dátum a podpis:

