SOLICITAÇÃO DE ORDEM SERVIÇO
(o preenchimento deste formulário é indispensável para solicitação dos exames de Mormo e AIE)

Nome do Veterinário:

Contato (

(preenchimento obrigatório)

Nº de exames de Mormo:

Nº de exames de AIE:

Técnica: Fixação de Complemento

Técnica:

cELISA (24hs) ou

)______________

IDGA (48hs)

ATENÇÃO: Os exames realizados pela técnica de Elisa deverão dar entrada no laboratório até às 16:00
horas e, terão resultados liberados a partir das 13:30 min do dia seguinte; após as 16:00 horas serão feitos
pela técnica de IDGA.
Necessita de: (marque um X na sua opção)
Bloco de requisição de Mormo
Bloco de requisição de AIE

Caixa de isopor

Gelo reciclável

Solicitação de Ordem de Serviço

Forma de Pagamento
Pagamento na entrada

Transferência bancária

Laboratório Conveniado (especifique): _______________________________
NF em nome de:______________________________________CPF: _________________________
Endereço:_________________________________________________________________________

Entrega dos Resultados
Retirada no laboratório

Sedex
Sedex 10
*consultar

▪

▪

Rodoviária

*terceirizado

Os serviços de envio discriminados acima são cobrados do solicitante;
Prazos são estabelecidos pelos prestadores de serviço e o laboratório não se responsabiliza por
eventuais atrasos ou extravios.

Nome do destinatário para envio dos resultados:
Rua:
Bairro:

Motoboy

*consultar

CPF:
Nº:

Cidade:

UF:

CEP:

Lembretes Importantes:
Verificar se todos os campos das requisições estão preenchidos;
Checar assinatura e carimbo;
Identificar as amostras de forma legível; não serão aceitas amostras não identificadas;
Para refrigeração, utilizar gelo reciclável (nunca gelo comum; nunca contato direto com a amostra).
Enviar a Solicitação de Ordem de Serviço junto com os exames requeridos
✓
Autorizo o Laboratório Hípica a realizar a separação das amostras em prova e contraprova
✓
Declaro-me ciente de quando as amostras por mim encaminhadas ao Laboratório Hípica
apresentarem soros positivos para AIE ou Mormo, o resultado será primeiramente e obrigatoriamente
comunicado ao SDA, para somente após ser a mim apresentado.

Assinatura do Veterinário/Responsável: ___________________________________
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