Husdjursgenetiska laboratoriet

Anvisningar till djurägare och provtagande veterinär
Formuläret fylls i och undertecknas av såväl djurägare som veterinär. Hundens identitet säkerställs vid provtagning.
Provtagning blodprov
Blodprov (1-3 ml) tas i EDTA-rör. Proven märks tydligt med hundens namn, registreringsnummer eller ID-nr. Vänd röret ett
par gånger direkt efter provtagningen för att undvika koagulering. Proven bör sändas samma dag per post eller förvaras i
kylskåp tills de kan skickas.
Provtagning munborste
Observera att provtagning bör ske hos veterinär för att säkerställa hundens identitet. För varje individ finns två borstar
(beställs från Husdjursgenetiska laboratoriet). Hund/valp bör inte ha diat eller ätit 30-60 minuter innan
provtagningen. Om möjligt, håll isär valpar innan provtagning. Öppna förpackningen och ta ut borsten. Håll i skaftet
och undvik att ta på borsten. Celler skrapas loss från insidan av hundens kind genom att borsten rullas fram och
tillbaka med visst tryck. För att få loss tillräckligt många celler måste borsten rullas fram och tillbaka ca 10-20
gånger. Håll inte kvar borsten på samma ställe utan se till att borsten förs över hela insidan av kinden. Upprepa
proceduren med den andra borsten på insidan av hundens andra kind. Låt borstarna lufttorka ca 10-15 minuter i
rumstemperatur innan de stoppas tillbaka i förpackningen. Det är viktigt att de torkar helt. Förslut påsen ordentligt.
Märk förpackningen med hundens ID, alternativt streckkodsetikett med chipnummer. Proverna bör sändas samma
dag per post eller förvaras i kylskåp tills de kan skickas.
Observera att munsvabbar ger mindre mängd DNA och ibland av sämre kvalitet än blod vilket medför att vi ibland
behöver be om nya munsvabbar från din hund.

Betalning enligt prislista sker i förskott till SLU på Swish nummer 123 322 23 38 eller till SLU:s Bankgiro 5050-7920. I
betalningsmeddelande ange referens "670Hund" samt hundens namn.
För kunder utanför Sverige:
Kontoinnehavare: Sveriges Lantbruksuniversitet
Kontonummer (IBAN): SE92 1200 0000 0128 1011 9104
BIC/Swift: DABASESX
Bankadress: Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm, Sweden
Normal svarstid är 10-15 arbetsdagar. Resultat skickas med post till angiven resultatmottagare.
OBS! Analys och leverans av resultat sker efter att betalningen är genomförd.
Proverna skickas till följande adress:

Husdjursgenetiska laboratoriet
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7023
750 07 Uppsala

Har du ytterligare frågor eller vill du beställa provtagningsmaterial? Kontakta Husdjursgenetiska laboratoriet
hgenlab@slu.se

