PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV SAV, v. v. i., HLINKOVA 3, 040 01 KOŠICE
Tel. 055/633 14 11‐13, E‐mail: pausav@saske.sk

CENNÍK PRE SAMOPLATCOV PLATNÝ OD 1. 7. 2019
NÁZOV POLOŽKY
Parazitologické vyšetrenie ľudí
Sérologické ELISA – Anti Toxocara spp. IgG protilátky
Sérologické ELISA – Anti Trichinella spp. IgG protilátky
Sérologické ELISA – Anti Echinococcus multilocularis IgG protilátky
Sérologické ELISA – Anti Echinococcus granulosus IgG protilátky
Kliešťami prenosné ochorenia
Molekulárny dôkaz parazitov s izoláciou DNA
(vyšetrenie vzorky na jedno ‐ prvé ochorenie)
Molekulárny dôkaz parazitov bez izolácie DNA
(vyšetrenie vzorky na každé ďalšie ochorenie)

CENA

5€
5€
5€
5€

20 €
10 €

Druhové spektrum: kliešťami prenosné patogény
(Borrelia burgdorferi, Babesia spp., Bartonella spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp.)

Sekvenačná analýza – druhová identifikácia parazita na molekulárnej úrovni
(v prípade pozitívneho výsledku molekulárneho vyšetrenia)

Parazitologické vyšetrenie psov a mačiek
Parazitologická analýza trusu psov a mačiek (flotačné vyš.) – 1 vzorka
Larvoskopické vyšetrenie trusu mäsožravcov na prítomnosť pľúcnych červov
Vyšetrenie krvi mäsožravcov na prítomnosť mikrofilárií vlasovcov (Dirofilaria spp.)
Parazitologické vyšetrenie hospodárskych zvierat
Parazitologická analýza trusu hospodárskych zvierat – 1 vzorka
Larvoskopické vyšetrenie trusu hospodárskych zvierat – 1 vzorka
Kvantitatívne stanovenie počtu vajíčok v truse (OPG/EPG) – 1 vzorka
(množstevná zľava po dohode*)
Vyšetrenie na prítomnosť rezistentných parazitov v chove
‐ in vitro test liahnutia vajíčok
‐ in vivo test redukcie počtu vajíčok v truse – zahŕňa kvantitatívne stanovenie
počtu vajíčok v truse (EPG) min. 60 zvierat
Vyšetrenie na ektoparazity hospodárskych zvierat
‐ zoškraby kože
‐ identifikácia ektoparazitov
Konzultácie a poradenská činnosť pri antiparazitárnej terapii v chovoch
hospodárskych zvierat

30 €

5€
5€
3€

3€
5€
4€
52 € /chov
120 €/
chov
6€
8€

1 hod./
30 €

Iné
Trichinelóza – tráviaca metóda – 1 vzorka (zmesná vzorka)

5 (10) €

ZASLANIE VÝSLEDKU POŠTOU

0,50 €

Uvedené ceny platia pre samoplatcov a sú konečné.
Obsahujú všetky výkony patriace do súboru objednanej analýzy.

*Cena pre právnické osoby a množstvové zľavy (až do 50 %) budú stanovené individuálnou dohodou na
základe druhu a rozsahu požadovaných vyšetrení.

