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Žádanka o test plemenné příslušnosti CaniLine

Majitel

Jméno: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulice: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PSČ, Město: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stát: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel.: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail pro zaslání výsledku:   ....................................................................................................................................................................................................................................................................

  

Informace o testovaném psu

Pohlaví: samice samec

Jméno:    ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plemeno:  mix plemen ověření čistokrevnosti plemene:    ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Mikročip :   .............................................................................................................................................................................................  Tetovací číslo: ...............................................................................................   Registrační číslo: ...........................................................................................................................

 

ID kód

Potvrzuji, že jsem dle této žádanky ověřil identifikaci zvířete  
a provedl odběr a identifikaci vzorku (nepovinný údaj):

Jméno a razítko veterináře:   .....................................................................................................................................   

Objednáním testů souhlasíte s našimi
Všeobecnými obchodními podmínkami
http://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/

Vyplněný formulář pošlete do laboratoře spolu se vzorkem!

Biologický vzorek zasílaný spolu s touto žádankou je vedlejší produkty živočišného původu 1. kategorie (ES č. 1069/2009)
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Instrukce k odběru vzorku
Vzorek pro test plemenné příslušnosti CaniLine se odebírá stěrem sliznice ústní dutiny. Stěr sliznice ústní dutiny může provést chovatel 
nebo veterinář, který zároveň může potvrdit totožnost psa kontrolou mikročipu nebo tetování.

Ke správnému odběru vzorku potřebujete:
 

•   2 x sterilní kartáček v obalu
• formulář žádanky o testování
• bublinkovou obálku se zpáteční adresou

Proveďte stěr sliznice ústní dutiny:

 1. Označte obal kartáčků identifikací vzorku (například číslem vzorku / jménem psa / jménem zákazníka)
  
 2. Pes by měl mít před odběrem čistou ústní dutinu. Je vhodné, aby 15 minut před stěrem nejedl ani nepil.
  
 3. Rozevřete obal s kartáčky. Vyjměte první kartáček. Štětinek kartáčku se nedotýkejte!
  Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku ničeho nedotkly.
 
 4. Umístěte kartáček mezi líci a čelist. Setřete sliznici asi 10 x protisměrným tahem i rotací kartáčku.
  Zajistěte, aby měl kartáček ze všech stran kontakt se sliznicí úst. Nestírejte jazyk, nenabírejte sliny.
 
 5. Po odběru vložte kartáček zpět do obalu. Obal je prodyšný, kartáček v něm oschne.
 
 6. Opakujte postup i s druhým kartáčkem.
 
 7. Uzavřete obal s oběma kartáčky a nechte vzorky oschnout na vzduchu.
 
 8. Vyplňte formulář žádanky o vyšetření CaniLine.
 
 9. Suché vzorky a vyplněnou žádanku vložte do bublinkové obálky se zpáteční adresou.
 
 10. Odešlete zásilku do laboratoře běžnou nebo doporučenou poštou.

Opatření při stírání sliznice kojených mláďat!

Upozorňujeme, že kojená mláďata by měla být před stěrem aspoň 30 min bez kontaktu s matkou a ostatními sourozenci. Vhodné je, aby 
se mláďata napila nebo najedla, čímž si mechanicky očistí ústní dutinu. Po posledním jídle nebo pití je nechejte ještě 15 min a pak teprve 
proveďte stěr.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit emailem laborator@genomia.cz nebo telefonicky +420 3737 49999.

S přátelským pozdravem

Genomia tým


