Head labradori retriiverite omanikud,
Laboklin koostöös EKLiga pakub võimaluse soodushinnaga geenitestideks kuldsete retriiverite
erinäituse ajal 16.08.2019 Luigel
Labradori retriiveritele on saadaval järgmised testid (koos hindadega):
Akromatopsia (täielik värvipimedus) (ACHM-1)

46.01

Alexandri haigus (AxD)

46.01

Kondrodüsplaasia ja kondrodüstroofia risk (CDDY ja IVDD risk)

46.01

Tsüstiinuuria

46.01

Degeneratiivne müelopaatia 2. eksonis (DM exon2)

60.-

Kaasasündinud müasteeniline sündroom (CMS)

46.01

Kääbuskasv /skeleti düsplaasia (ülilühikesed jäsemed) (SD2)

46.01

Koormusest indutseeritud kollaps (EIC)

60.-

Pärilik müopaatia (CNM)

46.01

Pärilik nina parakeratoos (HNPK)

80.-

Hüperurikosuuria (SLC)

46.01

Makrotrombotsütopeenia (MTC)

46.01

Maliigne hüpertermia (MH)

46.01

Myotonia congenita / kaasasündinud müotoonus

46.01

Narkolepsia

46.01

Rasvumine

46.01

Progresseeruv võrkkesta atroofia prcd-PRA Optigen

167.-

Progresseeruv võrkkesta atroofia prcd-PRA (täpselt sama test, kuid ilma Optigenile makstava
patendimaksuta
60.Püruvaatkinaasi puudulikkus (PK)

46.01

Võrkkesta düsplaasia (OSD) Optigen

167.-

Võrkkesta düsplaasia (OSD) (täpselt sama test, kuid ilma Optigenile makstava patendimaksuta
46.01
Stargardti tüüpi PRA (Stargardt)

46.01

X-liiteline müopaatia (XL-MTM)

46.01

Labradori pakett 1 (sisaldab: tsentronukleaarne müopaatia CNM, DM exon2, EIC, HNPK, prcd-PRA,
OSD, SD2)
199.Labradori pakett 2 (AxD, tsüstinuuria, narkolepsia, rasvumine, PK, SLC, XL-MTM) 113.-

Värvusgeneetika:
Lookused: A (alleelid Ay, Aw, at, a), B (pruun, šokolaad, maksavärvi(nina)), D1 (lahustus / dilution), E
(kollane, lemon, kreem, aprikoos), EM (tume mask), KB, M (atüüpiline merle, merle, varjatud merle),
S (piebald, valged laigud), karvapikkus, lokkis karv (curly), traatkarv
iga näitaja 46.01
Kompleksuuring (sisaldab: A-, B-, D1- E- ja K-lookusi)

128.-

DNA profiil (nn. geneetiline sõrmejälg)

42.-

Proovimaterjaliks sobib nii veeniveri kui põsekaabe. Veenivere võtmiseks käppa pügada ei ole vaja.
Põsekaape võtmisel tuleb arvestada, et koer peab olema eelnevalt 2 tundi söömata, et analüüs ei
saastuks võõra valgulise materjaliga. Proovid võtan erinäituse ajal koha peal, eelnevalt kusagil mujal
võetud proove ei saa sama ürituse raames saata. Proovivõtu eest lisandub 15 eurot. Saadan proovid
Laboklini ise, saatekulu on proovivõtu hinna sees. Muid kulusid ei kaasne. Enne proovi võtmist
loetakse kiip.
Maksmine proovivõtu eest (15 eur) toimub koha peal sularahas. Analüüside eest saadab Laboklin
teile arve, vastused saate peale arve tasumist. Vastus tuleb teile meili teel, sama vastus saadetakse
automaatselt EKL büroosse, kus need kantakse EKL registrisse. Eraldi sertifikaate tulemuste EKL
registrisse kandmiseks tellida vaja ei ole. Kui siiski soovite sertifikaati paberil (kuhugi mujale kui EKL
esitamiseks), tuleb see tellida koos analüüsidega. Sertifikaate on võimalik tellida ka hiljem. Sertifikaat
maksab 7.56
Lisainfo: janne@orrokliinik.ee ja tel. 58552020 (tööajal)

Lugupidamisega,

Janne Orro

