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Nákaza/původce
DETEKCE protilátky / 

antigen / nukleová 

kyselina (NK) /původce

Metoda Cena (Kč)

Trichinelóza - Trichinella spp . původce trávící metoda 100,-

Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.

negativní vzorek 70,-

pozitivní vzorek 100,-

Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus *** původce kultivace z výplašku 110,-

původce mikroskopický preparát 150,-

původce kultivace 150,-

NK Multiplex PCR 800,-

Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1000,-

OPG počet oocyst na gram trusu 

Druh vyšetření/metoda

Parazitologická pitva úplná

Parazitologická pitva orgánů

negativní vzorek

Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel)

Vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus  spp., Sarcocystis  spp.)

pozitivní vzorek

směsný vzorek

Koprologické vyšetření sedimentační

Koprologické vyšetření larvoskopické

Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů

Koprologické vyšetření flotací

Vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)

flotační metoda - kokcídie, tasemnice, škrkavky, roupi, jazyčnatky

původce barvený preparát dle Miláčka

Parazitologické vyšetření včel 

varroáza

nosematóza

roztočíková nákaza

Parazitologické vyšetření trusu plazů

nativní preparát - bičíkovci, nálevníci, meňavky

Vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.)

Kvantitativní stanovení parazitů v jednom gramu trusu 

negativní vzorek 

pozitivní vzorek

Vyšetření ryb na ektoparazitózy a endoparazitózy

EPG počet vajíček na gram trusu

LPG počet larev na gram trusu 

Dermatofyty (Trichophyton  spp., Microsporum  spp.) a 

kvasinky

pozitivní vzorek

negativní vzorek 

Další speciální parazitologická vyšetření
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Nákaza/původce
DETEKCE protilátky / 

antigen / nukleová 

kyselina (NK) /původce

Metoda Cena (Kč)

původce Knottův test (detekce mikrofilárií) 100,-

antigen imunochromatografický test 150,-

Dirofilarióza, ehrlichióza, anaplasmóza, borelióza antigen, protilátky imunochromatografický test 640,-

protilátky ELISA Ab* 150,-

protilátky nepřímý imunofluorescenční test (IFAT)** 1050,-                                                                                                                                                                                                                                      

antigen přímý imunofluorescenční test (DIF)** 300,-

NK PCR / Real-time  PCR 600,-/750,-

Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 320,-

Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test 200,-

Ostertagióza - Ostertagia ostertagi
protilátky                     

(v mléku)
ELISA 350,-

protilátky Latex test 200,-

protilátky ELISA 250,-

protilátky IgG imunochromatografický test 200,-

protilátky IgM imunochromatografický test 200,-

původce flotační metoda 100,-

NK Real-time PCR* 700,-

MAT - základní ředení 160,-

MAT - základní ředení + titrace 220,-

původce kultivace 500,-

NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700,-

původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000,-

   Leptospira hardjo protilátky ELISA 120,-

Pozn.  testy prováděné na  * oddělení virologie, **oddělení patologie, ***  oddělení bakteriologie

Není – li uvedeno jinak, cena vyšetrení platí za jeden vzorek.  Spektrum nabízených vyšetření a ceny se mohou měnit.

Nejsme plátci DPH.

Platnost ceníku od 01.01.2019

Dotazy k ceníku, konzultace a interpretace výsledků:

MVDr. František Kostka

Tel:     +420 567 143 218

Mobil:  +420 606 762 310

E-mail: kostka@svujihlava.cz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RNDr. Jana Ježková

Tel:    +420 567 143 223, 252

Mobil: +420 775 151 247

E-mail: jezkova@svujihlava.cz

Státní veterinární ústav Jihlava, IČ 13691554, je státní příspěvkovou organizací zřízenou MZe ČR, č.j. 20813/2001-3030.

Leptospiróza (Leptospira spp .)

Operátorky - administrativa (+ informace o výsledcích): 

Tel:     +420 567 143 252

Fax:     +420 567 143 217 

E-mail: parazitologie@svujihlava.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii

protilátky

mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů

Neosporóza - Neospora caninum

Dirofilarióza - Dirofilaria immitis  a Dirofilaria repens
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