Кратки инструкции за вземане на секрет от лигавицата на устната кухина
Консумативите за вземане на секрет от лигавицата на устната кухина, можете да си поръчате в
лаборатория Genomia онлайн (системата за поръчки ще ви издаде номер на пробата, който
можете да използвате за уникална идентификация на изследваните индивиди), по електронна
поща или по телефона. Възможно е да се използват и собствени стерилни проби за вземане на
секрет от лигавицата.
Вземането на секрет от лигавицата на устната кухина може да се извърши от животновъда или
ветеринарният лекар, който също може да потвърди верността на произхода на пробата.
Комплектът за вземане на секрет от лигавицата на устната кухина, който доставя Genomia,
включва:
· 2 бр. стерилни четки (два тампона за едно животно)
· Правоъгълен плик за съхранение на четката
· Плик с въздушни мехурчета с обратен адрес

Процедура за вземане на секрет от лигавицата на устната кухина:
Препоръка: В момента на вземане на проба, работете само с едно животно. В случай на
вземане на проби от няколко животни едновременно, винаги завършете напълно
процедурата с едното животно, преди да започнете да вземате проба от следващото.
Така ще предотвартите взаимното замърсяване на пробите.
1. На приложения правоъгълен плик четливо напишете уникалната идентификация на
изследваното животно (число на пробата, в случай че ви е било направено; име на
животното; чип...)
2. Преди да се вземе секрет, животното би трябвало да има чиста устна кухина.
Препоръчително е 15 минути преди вземане на проба да не е яло или пило.
3. Извадете стерилната четка от опаковката. Не се докосвайте до космената част на четката!
Внимавайте да не докосвате космената част на четката до друг вид повърхност, различна от
устната лигавица на индивида, от който се взема проба.
4. Поставете четката между бузата и челюстта и натъркайте около 10 пъти с натиск в
противоположната посока и чрез ротация на четката. Постарайте се да гарантирате контакт
на четката от всичките й страни с лигавицата на вътрешната страна на лицето. Не търкайте
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езика, не събирайте слюнка. След завършване вземането на секрет, би трябвало да бъдат
хванати на четката видимо количество клетки.
Оставете четката известно време да изсъхне на въздух – дръжте я, никъде не я полагайте.
На влажната четка, на път за лабораторията, може да започнат гнилостни процеси.
Поставете сухата четка директно в маркирания правоъгълен плик.
Повторете стъпките от точка 3 до 6 и с втората четка. И двете четки поставете в един и същи
плик и го залепете.
Означеният правоъгълен плик с четките вкарайте в плика с въздушни мехурчета с обратен
адрес и изпратете по пощата на адреса на лабораторията:
Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, Česká republika

Мерки при вземане на секрет от лигавицата на кърмачета!
При вземане на секрет от устната кухина на кърмаче, има риск от замърсяване с клетките
на майката. Също така, взаимното ближене между малките може да доведе до погрешни
резултати от теста!
Моля, имайте предвид, че кърмачето би трябвало, поне 30 минути преди вземането на
секрет, да няма контакт с майка си и останалите кърмачета. Препоръчително е кърмачето
да се напие и наяде, като по този начин механично почиства устната си кухина. След
последното хранене или пиене го оставете още 15 минути и едва чак тогава извършете
вземането на секрета.
Внимание: Организациите, които се занимават с развъждане, могат да имат
специфични изисквания при вземането на проба. Вземането на проба без
потвърждаване идентичността на индивида, може
да не бъде признат от
развъждащите организации.

