bioscience

www.alab-bioscience.com
tel. (22) 349 68 82, bioscience@alab.com.pl
ul. Krucza 13, 05-090 Rybie

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK-MONITORING ZDROWIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH
1. Upewnij się, że posiadasz niezbędne narzędzia do pobierania próbek, ktore są czyste i
zdezynfekowane.
2. Otwórz pudełko. Upewnij się, że wszystkie niezbędne elementy są w zestawie (wymazówka z
podłożem z niebieskim korkiem: wymaz z j. ustnej, wymazówka z podłożem z szarym korkiem:
wymaz z prostnicy, probówka na krew na surowicę, probówki 1,5-2 ml, probówka na kał, woreczek
strunowy na zeskrobinę/ fragment skóry z sierścią).
3. Upewnij się, że posiadasz wystarczajacą ich liczbę.
4. Naklej naklejki z kodami na probówki i na listę próbek, która jest dołączona do skierowania.
5. W głębokiej narkozie lub bezpośrednio po eutanazji krew można pobrać np. z serca lub żyły
głównej ogonowej. Drugą możliwością jest przecięcie naczyń krwionośnych szyi po usunięciu skóry
nożyczkami chirurgicznymi. Krew może być pobierana bezpośrednio do probówki lub igłą i
strzykawką. Upewnij się, że każda probówka jest prawidłowo oznaczona (data, numer zwierzęcia,
kod kreskowy). Jeśli próbki nie będą wysłane do laboratorium bezpośrednio po pobraniu, krew należy
odstawić na kilka godzin w temp. pokojowej (lub na noc w temp. lodówkowej), zwirować wykrzepioną
krew 1000-3000xG przez 5 min, a następnie przelać lub przepipetować surowicę do osobnych
probówek (1,5-2 ml probówki), na które należy nakleić kod.
6. Za pomocą pęsety zbierz do probówki 4 grudki świeżego kału od jednego zwierzęcia. Upewnij się,
że probówka jest prawidłowo oznaczona.
7. Wyciągnij wymazówkę z pojemnika w sposób uniemożliwiający kontaminację. Umieść wymazówkę
w jamie ustnej zwierzęcia. Pocieraj przez kilka-kilkanaście sekund wnętrze jamy ustnej zwierzęcia. W
sposób uniemożliwiający kontaminację umieść wymazówkę w dedykowanym pojemniku. Upewnij się,
że jest prawidłowo oznaczona.
8. Nożyczkami obetnij sierść okolicy głowy, uszu, podbródka lub miejsc chorobowo zmienionych, jeśli
takie zaobserwowano. Skalpelem pobierz zeskrobinę. Zebrany materiał umieść w woreczku
strunowym, oznacz kodem.
9. Upewnij się, że wszystkie próbki są odpowiednio oznaczone. Uzyskane próbki umieść w
dedykowanych, zbiorczych woreczkach strunowych, oznacz je kodem. Woreczki z materiałem
umieść w pudełku, wraz z wypełnionym formularzem i naklejonymi kodami odpowiadającymi
próbkom od poszczególnych zwierząt.
W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikami Weterynaryjnego Laboratorium
Diagnostycznego ALAB bioscience
Tel. 516 544 853 e-mail: karolina.zydron@alab.com.pl

