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Krvná testovacia sada pre zistenie aktívnej / chronickej Lýmskej choroby a koinfekcií
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Drahý/á pacient/ka, Drahý/á kolega/yňa,
Posielame Vám krvnú sadu na vyšetrenie aktívnej / chronickej Boreliózy, alebo koinfekcií. My
odporúčame nasledovné testy na prešetrenie humorálnej úrovne (protilátky) a celulárnej úrovne (LTT
na posúdenie skutočnej Boreliálnej aktivity + CD57 pre posúdenie chronickej Boreliálnej aktivity):
Laboratórne testy Štádium I (akútne)
(Náklady: 324,37 € plus 60,00 € logistika)
1. Borrelia IgG- a IgM-Immunoblot
vrátane VlsE
2. Borrelia Elispot

Laboratórne testy Štádium II a III
(chronické) (Náklady: 431,05 € plus 60,00 €
logistika)
1. Borrelia IgG- a IgM-Immunoblot
vrátane VlsE
2. Borrelia Elispot
3. 3. CD3-/CD57+ bunky

Informácie ohľadom potrebných materiálov a nákladov na iné koinfekcie ako Chlamýdie, Mycoplasmy,
Erlichie, Babézie, Anaplazmy, Bartonella, Anaplazma, alebo Rickettsia môžu byť nájdené na
priloženom objednávacom formulári laboratórnych testov. Ak potrebujete hore uvedené testy, pretože
máte symptómy koinfekcií, prosím zaškrtnite v objednávacom formulári príslušné testy. Tieto testy nie
sú zahrnuté v tabuľke laboratórnych testov vyššie a teda náklady na ne budú pripočítané k Vašej
faktúre.
Na vykonanie testov potrebujeme nasledovné skúmavky priložené v balíčku:
1 x Sérum
(oranžový vrchnák)
1 x EDTA
(fialový vrchnák)
1 x Heparín
(zelený vrchnák)
3 x CPDA
(žltý vrchnák)
Krvné vzorky musia doraziť do Infectolab laboratória vrámci 48 hodín (max. 72 hodín) po odobraní
vzorky krvi, napríklad pri odobraní v pondelok je najneskorší deň na poslanie vzorky utorok. Preto
Vám ponúkame prevoz vzorky pomocou Expres kuriéra spoločnosti DHL za špeciálnu cenu 60,00 €

!

Existujú dve možnosti ako poslať sadu pomocou DHL-express:
1. Prosím použite nasledovný odkaz pre objednanie DHL-express kuriéra vo vašej krajine pomocou
nášho špeciálneho EPP účtu.
https://myepp.dhl.com/gw/premiumweb/public/Login.action?userName=BCA.Link&userPass=BCA.123
2. Môžete takisto kontaktovať Vašu miestnu DHL-express stanicu a objednať vyzdvihnutie kuriérom.
Telefónne číslo pre Slovenskú Republiku je 18811. Budete potrebovať naše číslo účtu:
955058668
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Prosím označte požadované testy v priloženom objednávkovom formulári laboratórnych testov a
podpíšte informovaný súhlas na spodku strany. Prosíme Vás vyplňte takisto aj priložený “Checklist
symptómov koinfekcií”.
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Poznámka: Na zaslanie vzoriek a dokumentov späť prosím použite priložený kartónový obal ako aj
celý priložený baliaci materiál. Ihneď ako budú vzorky analyzované a vyhodnotené dostanete
napísaný report s výsledkami testov a komentárom od špecialistu z laboratórnej diagnostiky. Ak máte
akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať emailom a my urobíme všetko čo bude v naších silách
aby sme Vám pomohli.
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Armin Schwarzbach MD PhD a Váš Infectolab – Tím
V balíčku nájdete priložené nasledovné:
1. Sadu šiestich skúmaviek na krvné vzorky – prosím napíšte svoje meno na každú skúmavku.
2.
Objednávací formulár laboratórnych služieb s informovaným súhlasom – prosím
označte o ktoré testy máte záujem a podpíšte formulár.
3.
Infectolab/BCA Kontrolný zoznam symptómov koinfekcií.
Dôležité: Krvné skúmavky / vzorky musia byť uskladnené pri izbovej teplote
a nesmú byť centrifugované !!!
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