
Prezados Clientes ,

A respeito  do exame de Sorologia de Raiva para transito internacional  de animais de
companhia ,  estávamos com o envio suspenso desde o dia  29/12/2017 por  conta da
interrupção do procedimento na Zoonoses de São Paulo ,  com tudo a partir  de  hoje
(01/03/2018)  voltamos  a  fazer  o  envio,  mas  agora  para  o  Laboratório  TECSA-  Belo
Horizonte , credenciando para realizar o mesmo.
Com tudo tivemos algumas mudanças nos procedimentos de cobrança :
- Antes o exame era cobrado diretamente do veterinário responsável , e nós somente
cobrávamos  a  taxa  de  centrifugação  e  correios  ,  agora  o  exame  será  cobrado  via
laboratório (CITOVET), sendo embutido no valor total  já essas cobranças ,  ficando no
valor total de R$ 855,00
-  O valor do exame será somente aceito  pagamento a vista  ,  com a identificação do
pagamento , o sangue será enviado para o TECSA via correios.

Informações de envio de amostra :

MATERIAL: Soro ( > 1 ml) tubo tampa vermelha. Não pode estar hemolisado, lipêmico ou
ictérico (em nenhum grau).

ANIMAL: O animal tem de ter sido vacinado contra raiva no período superior a um mês e
inferior a onze meses da vacina.

TEMPO: Fazer o exame três meses antes da viagem.

JEJUM: 6 horas para coleta da amostra.

ARMAZENAR: Armazenar o soro em geladeira.

FORMULÁRIO:  O  veterinário  requisitante  deverá  preencher  os  dados  do  animal  /
proprietário  corretamente  e  legível  ,carimbar  e  assinar  a  requisição  ,  está  que  será
enviada por e-mail , quando solicitada. OBS.. : O campo da requisição aonde diz NOME
DO CONVENIADO E CÓDIGO DO CONVENIADO , deverá deixar em branco , pois será
preenchida pelo laboratório .
A  requisição  deverá  ser  enviada  junto  com  o  sangue  ,  toda  via  se  enviados
separadamente , o processo será atrasado e será cobrado uma taxa do motoboy pela
coleta.

PRAZO DE ENTREGA: 10 a 15 dias - O Laudo assim que estiver pronto , será enviado
impresso via correios , para nosso laboratório e assim iremos entregar para a clínica ( via
motoboy) .

VIAGEM: Atende ao padrão da União Européia.

Qualquer dúvida entrar em contato.
A disposição
Equipe Citovet


