
Návod jak testovat psa na cerebelární ataxiii NCL-A 

 Tento test provádí pouze laboratoř Antagene ve Francii. Testovat se dá ze vzorku krve nebo výtěrem 

speciálním štětečkem z tlamy psa.  Ti zdatnější si mohou zjistit všechny informace na stránkách 

www.antagene.com. Pro ty, kteří potřebují pomoci, jsme vypracovali návod. 

Takže jak na to: 

1) E-mailem si vyžádáte u Antagene testovací sadu ( štěteček a ampulku s etanolem ). Cca do 10ti dnů vše 

obdržíte zdarma na Vaši adresu.   

 

 ANTAGENE - Laboratoire européen spécialiste des tests ADN chien/chat 
Immeuble Le Meltem - 2 allée des Séquoias - 69578 Limonest cedex - France - Tel : +33 (0)4 37 
49 90 03 - Fax : +33 (0)4 37 49 04 89 
www.antagene.com - contact@antagene.com 

Vzor dopisu: 

Hi, 
My name is …..vaše jméno  and I would like to ask you for sampling kits for NCL- A.  need the test 
for …. počet psů které chcete testovat  dog ( dogs ). 

Thanks 

Jméno a kompletní adresa ( včetně emailu )  na kterou chcete vše poslat. 

Jakmile obdržíte testovací sadu, domluvíte se s veterinářem na provedení výtěru a vyplnění 

potřebného formuláře. Před výtěrem by pes neměl cca 30 minut nic jíst ani pít. 

Formuláře jsou dva. 

1) Sampling Certificat – vytisknete si ho ze stránek antagene www.antagene.com 

http://www.antagene.com/uploadfichier/Anglais/Sampling%20certificate.pdf 

2) Order form  - opět jej najdete na stránkách antagene www.antagene.com 

http://www.antagene.com/uploadfichier/Anglais/Order%20Form.pdf 

Tento formulář slouží k objednání testu a k jeho zaplacení. Musí se zaslat současně s testem. 

Platbu je možné provést dvěma způsoby a to buď převodem na účet, nebo kreditní kartou. Záleží 

na Vás, jaký způsob zvolíte. 

Cena testu je v současné době 90Euro – je to tzv. internetová cena. V případě, že je zasláno více 

testů – jednoho majitele poskytuje antagene slevu (viz. formulář) případně jsou poskytovány 

sezónní slevy, o kterých se dozvíte na stránkách antagene. 

http://www.antagene.com/uploadfichier/Anglais/UK_TARIFS%20280111%20.pdf 

 

Výsledek testu dostanete emailem a certifikát si vytisknete. 

 

 

                                                      



VZOR FORMULAŘE č.1 

 

 

 

 

 



 

VZOR  FORMULÁŘE č.2 
 

 


