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Instrukce k stěru sliznice ústní dutiny
Odběrku pro stěr sliznice ústní dutiny si můžete objednat v laboratoři Genomia online při objednávání genetického testu (objednávkový 
systém Vám přidělí číslo vzorku, které můžete použít pro jednoznačnou identifikaci vzorku), emailem nebo telefonicky. Je možné použít  
i vlastní cytologický kartáček.

Stěr sliznice ústní dutiny může provést chovatel nebo veterinář, který zároveň může potvrdit identitu testovaného zvířete kontrolou 
mikročipu nebo tetování.

Souprava na stěr sliznice ústní dutiny, kterou dodává Genomia, obsahuje:
 

•   2 x sterilní kartáček (dva stěry pro jedno zvíře)
•   obdélníkovou obálku na uložení kartáčku
•   obálku se zpáteční adresou

Postup stěru sliznice ústní dutiny:

Doporučení: V daný okamžik odebírejte vzorek pouze od jednoho zvířete. V případě odebírání vzorků od několika zvířat ve stejném čase, vždy 
kompletně dokončete odběr jednoho zvířete, než začnete odebírat vzorek od dalšího. Zamezíte tak vzájemné kontaminaci vzorků.

1. Na přiloženou obdélníkovou obálku čitelně napište jednoznačnou identifikaci vyšetřovaného zvířete (číslo vzorku, pokud Vám  
 bylo přiděleno; jméno zvířete; mikročip...).

2. Zvíře by mělo mít před odběrem čistou ústní dutinu. Je vhodné, aby 15 minut před stěrem nejedlo ani nepilo.

3. Vyjměte sterilní kartáček z obalu. Štětinek kartáčku se nedotýkejte! Dávejte pozor, aby se štětinky kartáčku nedotkly jiného 
 povrchu než ústní dutiny odebíraného jedince.

4. Umístěte kartáček mezi líci a čelist a setřete cca 10 x protisměrným tahem i rotací kartáčku. Pokuste se zajistit kontakt kartáčku  
 se sliznicí vnitřní strany tváře ze všech stran kartáčku.

5. Kartáček nechte chvíli oschnout na vzduchu - držte jej, nepokládejte. Na vlhkém kartáčku by mohly cestou do laboratoře začít   
 hnilobné procesy.

6. Suchý kartáček vložte přímo do označené obdélníkové obálky. Kartáček nevkládejte do plastových obalů.

7. Zopakujte postup v bodech 3 až 6 i s druhým kartáčkem. Oba kartáčky uložte do stejné obálky a zalepte ji. 

8. Označenou obdélníkovou obálku s kartáčkem vložte do bublinkové se zpáteční adresou a odešlete běžnou poštou na 
 adresu laboratoře: Genomia, Republikánská 6, 312 00 Plzeň, Česká republika

Pozor při stírání sliznice úst kojených mláďat!

Při odebírání stěru ústní dutiny kojeným mláďatům hrozí kontaminace buňkami matky. Rovněž vzájemné olizování mezi mláďaty může 
vést ke zkreslení výsledku vyšetření! 
Upozorňujeme, že kojená mláďata by měla být před stěrem aspoň 30 min bez kontaktu s matkou a ostatními sourozenci.

Upozornění: Chovatelské organizace mohou mít speciální požadavky na odběr vzorků. Odběr vzorku bez potvrzení identity jedince 
nezávislou autoritou nemusí být chovatelskou organizací uznaný.


