GENANALYSE PÅ HUND
BRUK
BLOKKBOKSTAVER

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Dato for prøveuttak:

/

- 20

Dato for innsending:

/

- 20

Bestiller / prøveeier:
Adresse:
Telefon:

Mobil:

@

E-post:
Bestiller er:
Oppdretter

Hundeeier

Annet:
Fødeland

Microchip-ID

Født

Navn

/

Rase

- 20

Kjønn

Reg.Nr:

Svaber nummer (se etikett) :

Oppdraget gjelder (sett kryss):

r Analyse av slektskapsmarkører i samsvar med internasjonal standard ISAG 2006
Pris kr 598,-

r Analyse av gentester i henhold til vedlegg
Pris kr ---

r Lagring av biologisk materiale i hele dyrets levetid
Pris kr 125,- (inkl mva)

r Bestiller/prøveeier tillater at deler av prøven
anvendes til testing og forskningsformål.
NB! Fyll ut ett skjema pr hund!
Skjemaet sendes sammen med svaberprøven til:

Sign. bestiller/
prøveeier:
BioBank AS
Postboks 263
N-2302 Hamar

Ved spørsmål, ring BioBank AS på tlf: 62 50 99 20 eller E-post til: post@biobank.no
PRØVENE VIL IKKE BLI EKSTRAHERT OG BEHANDLET OM DETTE SKJEMET IKKE MEDFØLGER.

FOR BIOBANK AS
Komplett prøvesett:
r
Mangler ved svaberprøven: r
For dårlig DNA-utbytte:
r

Eier kontaktet pr r E-post r Brev
Eier kontaktet pr r E-post r Brev

/ -20
/ -20
/ -20

Sign:
Sign:
Sign:

VEILEDNING

for

Performagene (Oral) (PG-100)

Ta ut svaberen av emballasjen, men la den sitte fast øverst på røret
uten å sku av
korken .
Hold i røret og før svaberen med tuppen først inn ved kinnposen i hundens munn, slik
vist på figuren.
Samle spytt i 30 sekunder ved å gni svaberen fram og tilbake langs slimhinnen
samtidig som du samler opp spytt f eks fra kinnposen eller på siden under tungen.
Hold røret oppreist og skru av korken fra røret.
Pass på slik at væsken/ transportbufferen i røret ikke renner ut!

Plasser svaberen med vattenden ned i røret.
Skru på korken tett for å hindre at væsken/ bufferløsningen lekker under transport.

Vend røret kraftig 10 ganger for å blande prøven grundig i bufferen.

Skriv de siste 5 sifrene av rørets ID-nummer inn på dette skjemaets framside.
Fyll ut regsitreringsskjemaet (dette arket) med rettinformasjon om hund og om
innsender/ hundens eier.

Pakk svaber og registreringsskjema
returkonvolutt.
Postlegg konvolutten

i tilsendt

