
Лабораторiя 

клiнiко-бiологiчних дослiджень 

Оксана П'ЯТНИЧКО 

зав. лабораторiсю 

Кпiнiчнi gоспigження mepaneвmuчнo'i 
ефекmuвносmi i Оезпечносmi пiкарсыо20 
засоОg веmерuнарно20 прuзначення 

№ 
Найменування етапiв виконання робiт 

Термiн Вартiсть етапу, 
з/п виконання грн. 

Аналiз iнформацiУ про дослiджуваний 
ветеринарний препарат. Формування програми 
досшдження, обrрунтування необхiдноi' для 

1. 
дослiдження кiлькостi тварин, кiлькостi 

1-3 днi 2000,00 
досшджуваного ветеринарного препарату. Вибiр 
ветеринар них КШНIК чи господарства, в яких 
проводитимуться дослiдження. Пiдготовчi роботи, 
вiдбiр тварин, формування груп. 

Ветеринар не обслуговування (клiнiчний ОГЛЯД 

тварин, вiдбiр зразюв крою для лабораторних 
Впродовж 

2. дослiджень, застосування дослiджуваного 
дослiду 

3000,00 
препарату, постiйне кшшчне спостереження за 
фiзiологiчним станом дослiдних тварин). 

Проведения гематологiчних дослiджень -

визначення морфологi чних показниюв крою 
досшджуваних тварин (в середньому 7 
показникiв); бiохiмiчних показникiв сиро ватки 

3. 
кровi (в середньому 7-8 показникiв) в залежностi 
вщ групи препарату. 
Без препарату порiвняння - 20 проб, 

2 забори 

12000,00 

з препаратом порiвняння - 40 проб 
( середня вартiсть показника - 7 5 грн ), забiр кровi 

крою 

24000,00 

до та пiсля застосування препарату. 
Статистична обробка результатiв клiнiчного 

4. 
досшдження ветеринарного препарату 

2-3 днi
Без препарату порiвняння - 1 О проб, 

1500,00 

з препаратом порiвняння - 20 проб 
3000,00 

Оформления заключного звiту «Клiнiчнi 
досшдження терапевтичноi' ефективностi i 

5. безпечностi шкарського засобу ветеринарного 5-7 днiв
призначення ... » без препарату порiвняння -

4000,00 

з препаратом порiвняння -

5000,00 

Всьоrо: 
- для одного виду тварин без препарату порiвняння - 22500 грн. ( з ПДВ - 27000 rрн. )

- для одного виду тварин з препаратом порiвняння - 37000 грн. (з ПДВ - 44400 rрн.)
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Лабораторiя 

клiнiко-бiологiчних дослiджень 

проgовження 

вuзначення 2емаmопо2iчнuк ma Пiокiмiчнuк 
показнuкiв npu gокпiнiчнuк ma кпiнiчнuк 
gоспigженняк 

Гематологiчнi дослiдження Вартiсть, 
Грн.з ПДВ 

1 Концентрацiя гемоглобiну в кровi 

185,00 

2 Кiлькiсть еритроцитiв 

3 Кiлькiсть лейкоцитiв 
4 Лейкоцитарна формула 

5 Гематокрит 

6 Кiлькiсть тромбоцитiв ( аналiзатор) 
7 Пiдрахунок iндексiв червоноi' кровi 
8 Швидкiсть осiдання еритроцитiв (ШОЕ) 50,00 

Дослiдження проводяться загальноприйнятими методами або за допомогою автоматичного 
аналiзатора М ythic 18 Vet. 

Бiохiмiчнi дослiдження 

Показники бiлкового обмiну 

1 Загальний бiлок сиро ватки кРОВi (реdтактометрично) 80,00 

2 концентрацiя альбумiну 90,00 

3 бiлковi фракцii' ( електрофорез на ацетатi целюлози) 250,00 

4 сечовина 95,00 

5 креатинiн 95,00 

6 сечова кислота 85,00 

ТIВС (залiзозв'язувальна здатнiсть сироватки) 150,00 

Стан гепатобiлiарноi· системи та пiдшлунковоi· залози 

4 аспартат-амiнотрансфераза (АсАТ) 105,00 

5 аланiн-амiнотрансфераза (АлАТ) 105,00 

6 лужна фосфатаза (ЛФ) 100,00 

7 кисла фосфатаза (КФ) 100,00 

8 лактатдегiдрогеназа (ЛДГ) 105,00 

9 гамма-глутамiлтрансфераза ( у-ГТ) 105,00 

10 креатинкiназа (КК) 100,00 

11 жовчю кислоти; 100,00 

12 бiлiрубiн (загальний, прямий, непрямий); 95,00 

13 глюкоза 90,00 

14 альфа-амiлаза ( а-амiлаза) 155,00 

Вмiст макро- та мiкроелементiв у сироватцi чи плазмi кровi: 

Кальцiй 95,00 

Фосфор 95,00 

Магнiй, 95,00 

Залiзо 95,00 

Натрiй 100,00 

Калiй, 100,00 

Показники лiпiдного обмiну: 

загалью лшщи 80,00 

загальний холестерол 80,00 

триацилглiцероли 80,00 
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клiнiко-бiологiчних дослiджень 

проgовження 

вuзначення 2емаmопо2iчнuк ma Пiокiмiчнuк 
показнuкiв npu gокпiнiчнuк ma кпiнiчнuк 
gоспigженняк 

Показники перекисного окислення лiпiдiв 

лiеновi кон'югати 
малоновий дiальдегiд 

супероксиддисмутаза 

каталаза 
Дослiдження проводяться загальноприйнятими методами та за допомогою бiохiмiчного 
аналiзатора HumaLvzer 3000 з використанням реактивiв фiрми Human 

Показники неспецифiчноi резистентностi органiзму 

фагоцитарна активнiсть нейтрофiлiв, фагоцитарний iндекс 

лiзоцимна активнiсть сироватки кровi 

бактерицидна активнiсть сироватки кровi 

Патоморфологiчнi дослiдження 

Проведения патологоанатомiчного розтину лабораторних тварин - 100,00 грн 

Проведения гiстологiчного дослiдження зразкiв тканин та 
внутрiшнiх органiв 

Додатковi: Визначення вмiсту нiтратiв в кормах i продуктах 

за допомогою нiтратомiра рХ-150МИ 

Контактнi данi у сферi послуг i цiн: 
Андрiй ЧВАРТКОВСЬКИЙ,
заступник директора 
+38 050-847-52-54
scivp.Iviv@gmail.com

-400,00 грн.
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