Center for Diagnostik DTU

Ændringer vedr. SVIN – gældende pr. 1. juli 2019
Analyser der udgår som rutine analyse

Bemærkninger

Undersøgelse for E. coli virulensfaktorer (både 5
og 9 faktorer) ved PCR på bakteriekulturer
Undersøgelse for Bordetella bronchiseptica ved
PCR
Undersøgelse for Mycoplasma hyopneumoniae
ved PCR

Analysen fortsætter dog som del af en
luftvejspakke

PRRS spyt-ELISA, Type 1 og 2, in-house test

Spyt vil efter aftale kunne testes for antistoffer i
et ikke-typespecifikt kommercielt analyse kit

testen vil fremover kun blive anvendt som
konfirmatorisk test til afklaring af eventuelle
PRRS blokerings ELISA, Type 1 og 2, in-house
tvivlsomme reagenter. Typespecifik PRRS
test
analyse udføres ved multiplex, som er godkendt
af SPF-SUS.
Visse af disse analyser vil dog kunne udføres efter en på forhånd indgået særlig aftale vedr. pris
og antal prøver direkte mellem kunden og Center for Diagnostik DTU.

Prisændringer for analyser til svin

Pris pr. 1. juli 2019

Serotypning Actinobacillus pleuropneumoniae isolater ved PCR

1.200 kr. pr. analyse

Typebestemmelse A. pleuropneumoniae isolater ved agglutination.
Rabat på 2. og efterfølgende isolater ved PCR- og
agglutinationstypebestemmelse af Ap-isolater afskaffes.

1.005 kr. pr. analyse

Serologisk undersøgelse for Brucella spp (CF)*

250 kr. pr. analyse

Serologisk undersøgelse for Brucella spp (RBT)

93 kr. pr. analyse

C. perfringens typebestemmelse ved PCR
Influenza A antistof ELISA på svin
Influenza typebestemmelse ved PCR*

550 kr. pr. analyse
95 kr. pr. analyse
2.000 kr. pr. analyse

Leptospira serologi ved MAT

200 kr. pr. analyse

Luftvejspakke 1 (PCR), 1 dyr

1.270 kr. pr. pakke

Luftvejspakke 1 (PCR), 2-3 dyr

1.970 kr. pr. pakke

Luftvejspakke 2 (PCR), 1 dyr

1.500 kr. pr. pakke

Luftvejspakke 2 (PCR), 2-3 dyr

2.200 kr. pr. pakke

Undersøgelse for Porcint Pavovirus (PPV) ved PCR
enkelt prøve eller pool af op til 5 dyr
Resistensbestemmelse af enterobakterier
PCR verifikation af MRSA suspekte isolater*

750 kr. pr. pool/prøve
480 kr. pr. isolat
1.400 kr. pr. isolat

*) analysen udføres ved et andet laboratorium
Øvrige ændringer
Undersøgelse for PCV2 er ikke længere inkluderet i diarré- og sokkepakkerne for svin, men skal
vælges til som separat undersøgelse.

