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INŠTRUKCIE  NA  ODBER  VZORKY  CYTOLOGICKÝMI  KEFKAMI 
 
Prosím postupujte podľa inštrukcií uvedených nižšie: 

1. Odber biologického materiálu určeného na testy založené na analýze DNA môžu byť 

odobraté veterinárom, alebo samotným chovateľom. Veterinár môže zároveň potvrdiť svojim 

podpisom a pečiatkou pôvod biologického materiálu, tz. že odber bol vykonaný jedincovi 

uvedenom v objednávkovom formulári.  

 

2. Odber vykonávajte 1-2 hodiny po kŕmení, aby ste sa vyvarovali kontaminácii DNA matky 

prípadne z iných zdrojov. Každého psa izolujte od ostatných psov cca 1 hodinu pred odberom. 

 

3. Ak je to možné obtierajte odberovú kefku až kým nedôjde k povrchovému krvácaniu ústnej 

sliznice. To zabezpečí dostatok buniek prichytených na cytologickej kefke. 

 

 

4. Nie je možné vykonať genetický test, v prípade, že nie je dostatok genetického materiálu 

prichyteného na kefku. Preto je nevyhnutné poslať 2 kefky od každého zvieraťa. (V prípade 

objednania CEA-EVG analýzy 4 kefky od každého jedinca). 

 

5. Je veľmi dôležité nechať kefky po odbere uschnúť na vzduchu približne 2-4 hodiny, kým 

nie je úplne suchá, najlepšie do druhého dňa. 

 

6. Po odbere vložte cytologickú kefku naspäť do pôvodného obalu. 

 

7. Obal označte identifikačnými údajmi ako meno psa, číslo čipu a pod.  

 
8. Ak je to možné kefky zašlite hneď do laboratória. Ak to nie je možné uschovajte kefky na 

suchom mieste. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte nás. bielikova@slovgen, 

skslovgen.dnalab@gmail.com 

 

9. Ak nie je odber vykonaný správne a a podľa pokynov, výsledok môže byť ovplyvnený 

kontaminujúcimi a inhibujúcimi faktormi (ako sú zvyšky jedla, mikroorganizmy, sliznica 

matky a pod.) 
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Postup objednávky je nasledovný: 

1. Veterinár vykoná odber krvi 2-3 ml do EDTA, alebo vykonáte odber vzoriek 2 kefy z 

každého psa. Najlepšie je izolovať každého psa pred odberom vzoriek na hodinu od ostatných. 

Kefky zasielame zdarma na vyžiadanie.  

2.V prípade odberu vzoriek veterinárom, vyžiadajte si potvrdenie odberu na objednávkový 

formulár alebo na vytlačenú online objednávku. Potrebné je meno veterinára, číslo KVL, 

pečiatka a podpis. Ak nie je odber vzoriek potvrdený veterinárom na výsledkovom protokole 

bude uvedené: „identita nebola overená“. 

3. Každý obal kefky musí byť označený menom psa alebo čipu ... 

4. Kefy je potrebné nechať vyschnúť pri izbovej teplote. Každú kefu vložíte späť do pôvodného 

obalu. Nevkladajte kefy do plastových túb. 

5. Vytvorte on-line objednávku alebo vyplňte formulár objednávky (v prílohách) 

6. Odošlite vzorku s číslom online objednávky alebo spolu s papierovým objednávkovým 

formulárom . 

7. Dostanete upozornenie hneď, ako prídu vzorky 

8. Začneme analýzu 

9. Faktúru dostanete po úspešnej analýze (alebo ak chcete skôr, po prijatí vzorky do laboratória 

- napíšte "faktúru hneď" na objednávkový formulár) 

10. Zaplatíte za analýzu 

11. Výsledky uvoľníme v databáze. Dostanete notifikáciu 

12. Výsledky môžete stiahnuť z databázy 

13. Ak ich chcete zaslať aj poštou vytlačíme a pošleme Vám papierové protokoly na Vašu 

poštovú adresu  
 

 

Online objednávka: 

Ak chcete podať objednávku prostredníctvom databázy, postupujte nasledovne: 

1. prihláste sa do svojho účtu 

2. vyberte novú objednávku 

3. pre nové vzorky vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ..... alebo vyberte existujúcu 

vzorku 

4. Ak chcete druhú vzorku, kliknite na tlačidlo vľavo dole: pridajte ďalšiu vzorku 

5. vyplňte meno, čip, číslo rodokmeňa, plemeno ..... alebo vyberte existujúcu vzorku 

6. kliknite na tlačidlo Ďalší krok 

7. Vyberte zo zoznamu analýzy a stlačením tlačidla "Pridať do košíka" ju pridajte do 

objednávky pre prvú vzorku 

8. Zvoľte analýzu zo zoznamu a stlačte 'Pridať do košíka' a pridajte ju k objednávke pre druhú 

vzorku ...atď 

9. kliknite na tlačidlo Ďalší krok na Zhrnutie objednávky 

10. Zvoľte spôsob platby: bankový prevod alebo Paypal 

11. Výber protokolov o doručení: iba sťahovanie z databázy alebo aj poštou 

12. Vyberte faktúru: Ihneď (získate prístup k výsledkom pri ich spracovávaní) - faktúra je 

odoslaná po prijatí vzoriek do laboratória alebo po dokončení všetkých analýz 

13. Kliknite na tlačidlo Odoslať objednávku 


