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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
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Набір експрес-тестів Uman Labs Mastitis Kit надасть змогу не витрачати дорогоцінний час та впродовж 12-24 годин
встановити, чи потрібно застосовувати антибіотики в конкретному випадку маститу. Один набір M-Kit розрахований
на дослідження 10-ти зразків та містить всі необхідні матеріали для цього. Інструкція, в якій чітко та послідовно описані
всі необхідні дії для визначення виду збудника, також є довідником для інтерпретації отриманих результатів і надає
рекомендації щодо наступних кроків після отримання висновків.

M-KIT:
для корів з високою КСК
для новотільних корів
для корів, хворих на мастит
зручна ідентифікація патогенів
створений за останніми мікробіологічними технологіями
допоможе вашій фермі удосконалити протоколи лікування
на основі висновків та простежуваності результатів
збереже кошти та попередить втрати
індивідуальний підхід

Вартість Uman Labs M-KIT (ціни вказані без ПДВ):

3 600 грн для членів АВМ
4 000 грн для інших
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАБОРУ М-КІТ
Швидкість визначення проблеми (інфекція чи гігієна) — протягом 12-24 годин.
(не втрачається час на діагностику та повернення тварини до попередньої продуктивності). За звичайних умов при
дослідженні в лабораторії потрібно 5-7 діб.
Індивідуальний підхід — визначення чутливості збудника до антибіотику, який найчастіше застосовується на МТФ.
Довіра до очевидних власних результатів (зацікавлення в якісному відборі зразків для дослідження безпосередньо
в умовах МТФ).
Ефективність заходів лікування та профілактики маститів, зменшення їх кількості до 2% і пов’язаних втрат
(економія коштів на 1 умовну голову порівняно з 10% маститу — від 3 500 грн/міс).
За лактацію на 100 умовних голів прибуток складає до 750 000 грн.
У випадку виділення інфекційних збудників на середовищах в пробірках №1 та №3, пробірки рекомендовано
надіслати до лабораторії Uman Labs для подальших досліджень та отримання остаточного результату.
Дослідження, проведені в лабораторії, слід вважати окремою послугою, вартість якої не входить у вартість
набору M-KIT. Прийом зразків та надання висновків і рекомендацій відбувається згідно графіку роботи Uman Labs.
Прийом зразків до лабораторії відбувається виключно за наявності правильно заповненої
«Супровідна Uman Labs» (має бути заповнена та надіслана разом зі зразками).
Всі проби мають бути відібрані згідно «Протокол відбору проб Uman Labs». Посів, культивування
та дослідження повинні бути проведені згідно інструкції до Uman Labs M-KIT.
Увага! Усі пробірки та забруднені бактеріальні петлі наполегливо рекомендуємо відправляти
в лабораторію для стерилізації за допомогою відповідного обладнання, згідно внутрішніх процедур!

Будь ласка, надсилайте зразки Новою поштою за адресою: вул. Івана Гонти, 3, м. Умань,
Черкаська область, Україна, 20300 та обирайте кур’єрську доставку, вказуючи отримувачем Uman Labs!
Увага! Вартість послуг не включає в себе доставку зразків до лабораторії!

