STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)
Oddělení virologie
Rantířovská 93, 586 05 Jihlava
Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262
Web: www.svujihlava.cz, E-mail: virologie@svujihlava.cz

CENÍK - ozdravování od bovinní virové diarrhoe (BVD/MD) - VIROLOGIE A SÉROLOGIE

Testy

Princip

Materiál

Možnost
slučování vzorků
(směsné vzorky)

Cena (Kč) vzorek
/směs

Detekce protilátek proti viru BVD - sérologie - screening , určení statusu chovu, monitoring
ELISA Ab

průkaz protilátek ELISA testem

sérum, plazma, mléko

NE

100,-

NPLA

průkaz protilátek neutralizačním
imunoperoxidázovým testem (NPLA) –
stanovení titru

sérum, plazma

NE

100,-

400,-

Detekce viru BVD - diagnostika za účelem vyhledání perzistentních či transientních viremiků

Izolace viru

izolace viru na tkáňových kulturách a
jeho následná detekce metodou PLA

biologický materiál (orgány, tělní
tekutiny, sekrety a exkrety, leukocyty
periferní krve)

NE

ELISA Ag - Leu

průkaz virového antigenu ELISA
testem

suspenze leukocytů periferní krve

NE

průkaz virového antigenu ELISA
testem

krevním sérum, plazma, plná krev,
suspenze orgánů, kožní biopsie (ušní
výkroje)

ELISA Ag - Sérum

RT-PCR

průkaz virové RNA
testem RT-PCR nebo
RealTime RT-PCR (polymerázová
řetězová reakce s reverzní
transkripcí)

260,NE

krevní sérum

ANO
směs 5 až 50 vz.

krevní plazma

ANO
směs 5 až 50 vz.

leukocyty

ANO
směs 5 až 50 vz.

od 16,vzorek /
800,směs vzorků

mléko, bazénové mléko

biopsie (ušní štěpy), sekční materiál,
tkáně
supernatant buněk tk. kultur
infikovaných suspenzí z orgánu

ANO
směs 5 až 200 vz.
ANO
směs 5 až 50 vz.

NE

Provádíme předběžné kalkulace nákladů na ozdravení chovu od BVD – ekonomický model s kalkulací a výkladem.

Dotazy k ceníku, konzultace ozdravování od BVD:
MVDr. Pavel BARTÁK, Ph.D., vedoucí oddělení
Tel: +420 567 143 232
Mobil: +420 602 790 988
E-mail: bartak@svujihlava.cz

(při vyšším počtu vzorků
možná sleva)

MVDr. Petr VÁCLAVEK, Ph.D., vedoucí RL
Tel: +420 567 143 297
Mobil: +420 724 332 627
E-mail: vaclavek@svujihlava.cz

800,-

