
Majitel/ka (Owner)

Jméno a Příjmení (Name)

Adresa (Address)

PSČ (Postal code)             Město (City)

Země (Country)

Veterinární klinika (ordinace) / Odesílatel (Veterinary Clinic / Sender)

Požadován certifikát*
(Certificate required)

             ano (yes)   ne (no)

*  Možné jen v případě, že žádanka je kompletně 
vyplněna! (Only possible if submission form is 
filled out completely)

Razítko a podpis veterinárního lékaře/odesílatele 
(Clinic stamp and signature of veterinary surgeon/sender)

Podrobné informace o zvířeti 1 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 2 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 3 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 4 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Žádanka
Sexace ptáků (Avian Sex Determination)  
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CZ/SK 

IDEXX Reference Laboratories 

Adresa pro zasílání vzorků:
Vet Med Labor GmbH
Mörikestr. 28/3
D - 71636 Ludwigsburg
Germany
www.idexx.eu/czech
www.idexx.eu/slovakia

Kontakt Idexx Vet·Med·Labor Německo:
Hotline: tel.: +49 1802 838 633
hotline-germany@idexx.com

Kontakt: IDEXX CZ/SK Zákaznická podpora
CZ Tel.:  +420.239.018.034
CZ E-mail: Referencelabs-Czech@idexx.com
SK Tel.:  +421.268.622.417
SK E-mail: Referencelabs-Slovakia@idexx.com



Potvrzuji, že totožnost zvířete / zvířat byla ověřena a že tento vzorek /vzorky pochází z výše uvedeného zvířete / uvedených zvířat.
(I confirm that the identity of the animal/s has been verified and that the sample/s originate/s from the above mentioned animal/s.)

Datum                                               Razítko a podpis veterinárního lékaře / odesílatele
(Date)                                                                            (Clinic stamp and signature of veterinary surgeon/sender)

Podrobné informace o zvířeti 5 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 6 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 7 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 8 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)

Podrobné informace o zvířeti 9 (Details animal)      Materiál: peří, vaječné skořápky (vaječná membrána), 2-3 kapky krve s EDTA (Material: feather, egg shell (egg membrane), 2-3 drops of EDTA blood)

Druh ptactva (česky, slovensky nebo anglicky) (Species (English)) Jméno (Name of the animal)                           Datum narození (Date of Birth)

Druh ptactva (latinsky) (Species (Latin)) Čárový kód (Barcode) POUZE PRO POTŘEBY LABORATOŘE
(OZNAČENÍ VZORKU) 
(FOR LAB USE ONLY (Sample labelling))

Mikročip číslo (Microchip No.)

Kroužek číslo (Ring No.)


