
2266 Profi l BARF (żywienie)
Alb, ALT, Ca, kreatynina, P, TP, 
Cu, Zn, wit. A, wit. E, wit. D, T4, 
mała morfologia

S/3ml 
+ KE/1ml

4005 Witaminy - profi l mały
witaminy: A, D (25OH), E, B12, 
kw. foliowy

S, OE, OH/3ml

4007 Witaminy - profi l duży
witaminy: A, B1, B2, B6, B12, D 
(25OH), E, kw. foliowy

S+KE/3ml

1504 BARF - profi l kałowy
Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Listeria 
+ parazytologia

1222 Obliczanie dawki pokarmowej
(Prosimy o wypełnienie poniższego formularza 
w języku angielskim. Informacja odnośnie dawki 
jest wydawana w języku angielskim)
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Zlecenie badania 
BARF

Numer Klienta

Laboklin Polska Sp. z o.o., ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa
Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 691 93 10, 790 790 780, wyslij wiadomość: lab.warszawa@laboklin.pl lub wejdź na www.laboklin.pl

Pobrany materiał do badania:
  Krew EDTA
  Surowica odwirowana
  Surowica nieodwirowana
  Kał Jakość surowicy   Hemolityczna   Lipemiczna   Ikteryczna

Dane pacjenta: Dane właściciela zwierzęcia:
Imię i nazwiskoImię zwierzęcia Wiek zwierzęcia

 Po kastracjiPłeć Pies  Kot

Rasa Nr chip/tatuażu

Ceny podane są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto (z 8% VAT). Zakres badań oraz ceny mogą ulec zmianie. Wysłanie zlecenia jest równoznaczne 
z akceptacją Regulaminu Świadczenia Usług dostępnego na stronie internetowej www.laboklin.pl/regulamin oraz w siedzibie firmy.

Ration calculation based on a BARF form

If you are interested in a ration calculation based on a BARF profi le, we need some additional information for the development of a nutrition 
plan for your animal. If you have any further questions, please contact us. Please fill out the following questionnaire:

Diseases and allergies
(as far as known):

Information about previous nutrition:

Breed:

Weight:
kg actual kg target (if over- / underweight)

kg (juvenile weight) kg (adult weight)

Preferred protein:

Animal: dog cat

Sex: Castrated: yes nomale female

Use:
dog: herding family dog

outdoorcat:

hunting

indoor

Customer wishes:
boneswith without

with without fruits/vegetables

Protein sources excluded from feed:

Number of previous examinations:

Age: years/months Date of birth: dd mm yyyy

Materiał do pobrania: KE-krew (EDTA), OE-osocze (EDTA), OH-osocze (heparyna), S-surowica, -materiał schłodzony/mrożony,
-materiał bez dostępu światłaOznaczenia

  Schłodzona/Mrożona

Data pobrania materiału do badania
(pole obowiązkowe do wypełnienia)

Zleceniodawca:

NIP:Pieczątka lecznicy

Lekarz kierujący:
Pieczątka i podpis

Wynik badania:

  E-mail lekarza

  E-mail właściciela

Wyrażam zgodę na wysyłanie na podany 
adres e-mail informacji handlowych 
przez LABOKLIN Polska Sp. z o.o.


