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ZLECENIE BADANIA MEDYCZNEGO – BADANIE KLESZCZA 

Załącznik nr Z/HK-3 
ZLECENIODAWCA 
* (osoba fizyczna- nazwisko, imię adres, dane kontakt.;  instytucja  – pełna nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe                                                             
Nazwa………………………………………………………………..      
………………………………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
NIP      ……………………………………………………………….. 
Tel. kontaktowy/ e-mail …………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
Data i podpis osoby zleceniodawcy……………………………………………………………………………………… 
 
MATERIAŁ DO BADAŃ: KLESZCZ    

 

Kleszcza usunięto z:      kobieta        mężczyzna       dziecko (wiek) ……………………………………… 

Data znalezienia /usunięcia kleszcza :…………………………Część ciała ……………………….............. 

Gdzie (miejscowość/województwo/ krajobraz ) ……………………………………………………………...... 

 

 
 
KOD ZLECONEGO BADANIA  
(wypełnia Amerlab zgodnie z zakresem zleconych badań  
 zaznaczonych przez zlecającego na stronie 2 zlecenia) 
 
Forma płatności:      gotówką w kasie Amerlab  

          przelew na konto ING 22 1050 1012 1000 0090 3060 3402 
 
Odbiór wyników*: 
         Osobisty w laboratorium Amerlab (Warszawa, ul Żwirki i Wigury 101) 
         Wysłane na adres e-mail podany w zleceniu 
         List polecony priorytetowy (dodatkowa opłata 8 zł) *** 
         Przesyłka kurierska (dodatkowa opłata 20 zł) *** 
Oświadczam,	  że	  zostałem(�m)	  poinformowany	  (a)	  o	  sposobie	  pobrania	  materiału	  do	  badania	  i	  że	  próbka	  została	  pobrana	  
według	  Instrukcji	  nr	  I/H/1	  (www.amerlab.pl).	  Wyrażam	  zgodę	  na:	  (1)	  wykonanie	  badania	  metodami	  stosowanymi	  w	  
laboratorium	  oraz	  wykorzystanie	  wyników	  do	  badań/opracowań	  statystycznych,	  epidemiologicznych	  i	  naukowych.	  
	  
Data	  i	  podpis	  osoby	  zlecającej	  badanie………………………………………………………………………………………………………………	  
	  *pola	  obowiązkowe	  	  	  	  	  	  **zaznaczyć	  właściwe	  	  ***	  wyniki	  zostaną	  wysłane	  na	  adres	  podany	  w	  zleceniu	  
 

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY MATERIAŁ DO BADAŃ  
 

Osoba przyjmująca mat. i zlecenie .............................................................................Podpis ……………………….. 

Osoba przyjmująca mat. do analizy………………………………………………………....Podpis……………………… 

Stan próbki 
 

zgodny z instrukcją nr… 
 

TAK Inny (jaki?) 

 
Liczba prób ………………………………/temp. przechowania………………………. 
 
Sposób przechowywania  
Próbki w   …………………… 

zgodny z instrukcją nr… 
 

TAK Inny (jaki?) 
 
 

	  
	  

Wskazanie do badania/inne uwagi: 

  

 

Pieczęć jednostki zlecającej badanie    
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Gatunek / forma rozwojowa kleszcza 
(wypełnia Amerlab) 



                                               
     

Amerlab Sp. z o.o. Laboratorium Diagnostyki Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-096 Warszawa; Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 

tel. kom. 508017683; email: kontakt@amerlab.pl; www.amerlab.pl 

	  
 

Lista 2 H/BM/k  

Patogenów niebezpiecznych dla człowieka przenoszonych  

przez kleszcza Ixodes ricinus. 

Wybrane badania należy zaznaczyć znakiem X w okienku po lewej stronie  

 

     H/BM/k1 - Badanie kleszcza, PCR Wykrywanie DNA Anaplasma phagocytophilum  

     H/BM/k2 - Badanie kleszcza, PCR Wykrywanie DNA Babesia spp. 

     H/BM/k3 - Badanie kleszcza, PCR Wykrywanie  DNA Bartonella spp. 

     H/BM/k4 - Badanie kleszcza, PCR Wykrywanie DNA  Borrelia burgdorferi s.l. 

     H/BM/k5 - Badanie kleszcza, PCR Wykrywanie DNA Neoehrlichia mikurensis 

     H/BM/k6* - Wykrywanie DNA 3 patogenów z listy A/BM/k  

     H/BM/k7*- Wykrywanie DNA 4 patogenów z listy A/BM/k 
* Badania oznaczone gwiazdką nie podlegają innym promocjom 
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