
ID

                         *  + datum narození + pohlaví(nebo číslo pojištěnce )

Forma úhrady:

Datum 
odběru:

Čas 
odb.:

Odběr provedl(a):

POUKAZ NA LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
sdružený formulář + prohlášení + souhlas

dd.mm.rrrr

COVID-19

hh.mm

Titul

Datum narození*

dd.mm.rrrr
Pohlaví*

Ost. Dg.

Muž Žena

270 00 3262

Odbornost

Razítko  (vč. IČZ)  ordinace
a podpis: 

Washingtonova 9, 110 00 Praha 1PREVEDIG medical, s.r.o., 
Centrální laboratoře Praha 8, Bohnice, Poznaňská 461/34

. IČ: , IČZ: 0106900005616018 Zdravotnická laboratoř č. 8099 
:2013akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189 . 

Seznam akreditovaných vy etření na š www.prevedig.cz

730 513 115 (7:00-17:00)

Dg.

Jméno

Příjmení

Místo
pobytu:

Počet
požadavků

Zaměstnavatel:

SARS-CoV-2 - přímý průkaz PCR
materiál - výtěr z nosohltanu
(odběr vzorku 50 Kč, izolace + amplifikace 1650 Kč)1.700,-

Mobilní
telefon:

E-mail:

+ 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Číslo
průkazu:

P A S
O P

Hotově

Kartou

Převodem

Místo
narození:

SARS-CoV-2 - přímý průkaz PCR - s mezinárodním certifikátem
materiál - výtěr z nosohltanu
(odběr vzorku 50 Kč, izolace + amplifikace 1650 Kč, certifikát 100 Kč)1.800,-

SARS-CoV-2 - průkaz protilátek IgG, IgM/IgA
materiál - žilní krev/sérum990,-

SARS-CoV-2 - přímý průkaz PCR - EXPRES do 2 hodin
materiál - výtěr z nosohltanu
(odběr vzorku 50 Kč, izolace + amplifikace 1650 Kč, expres příplatek 800 Kč)2.500,-

SARS-CoV-2 - přímý průkaz PCR - EXPRES do 2 hodin
materiál - výtěr z nosohltanu
(odběr vzorku 50 Kč, izolace + amplifikace 1650 Kč, expres příplatek 800 Kč, certifikát 100 Kč)2.600,-

s mezinárodním certifikátem

           Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem byl řádně . seznámen s postupem vyšetření
           Všem informacím jsem porozuměl a s postupem . souhlasím

Souhlasím s tím, aby mi byl prostřednictvím  zaslán odkaz na datové úložiště společnosti PREVEDIG medical, s.r.o. SMS a e-mailu
a aby mi tím byl umožněn dálkový přístup k mým výsledkům laboratorních vyšetření. Jejich vyzvednutí je podmíněno zadáním mého 
unikátního hesla, které obdržím v SMS. Heslo ochráním před zneužitím jinou osobou. Svůj souhlas uděluji v souladu s ustanovením 
zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a rovněž tak v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) ke zpracování poskytnuté emailové adresy a 
telefonního čísla společností PREVEDIG medical, s.r.o., IČ 05616018, se sídlem v Praze 1, Washingtonova 1622/9, za účelem 
zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, tedy prostřednictvím emailových nebo SMS zpráv.

V PRAZE dne: Podpis klienta:

Pro účely  dle Z a o , svým  níže , že důvodem vyšetření je osvobození od daně DPH  podpisem potvrzuji§ 58 ákon  č. 235/2004 Sb.,  
i  či nebodiagnost kování léčen  nemoc  a zdravotn ch obt ž   jejich předcházení. Jsem si vědom/a důsledků nepravdivého tvrzení.
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