Instruktioner
På svenska
för
Antagene FN test
1. Test med cheek swab, d.v.s. cellprover från munslemhinnan.
Viktigt:
•
•
•

Saliv innehåller inte DNA. Insidan av kinden och gommen måste borstas för
att få med fragment av vävnad (celler)
Se till att djuret inte har ätit eller druckit på en halvtimme före provtagning.
Provet måste bestyrkas av en veterinär.

Det genetiska testet kommer endast att utföras om provcertifikatet är
komplett ifyllt och om betalningen är mottagen.
Material: Provcertifikat * Antagene * (ladda ner på www.antagene.com ), en steril
cytobrush, en tub fylld med etanol (90 o om möjligt)
1.1. Fyll i provcertifikatet med följande information:
• Tub-nummer
• Djurets id-nummer (tatuering eller chipnr)
• Genetisk test som önskas
• Ägarens adress
• Veterinärens adress och underskrift.
1.2 Provtagningen
•
•
•
•

Borsta insidan av kinden eller gommen: Rotera borsten stadigt i 20 sekunder.
Klipp eller bryt av skaftet på borsten och placera borsten i tuben.
Stäng tuben och kontrollera att den inte läcker.
Placera tuben i en liten plastpåse (eller skydda den for transporten.)

1. 3 Posta provet
Lägg i kuvertet adresserat till Antagene:
• Plastpåsen som innehåller tuben med provet.
• Provcertifikatet ifyllt och signerat.
• Betalningen (internationellt kreditkort, bankcheck, eller banktransfer)
Skicka med normalt porto för Frankrike. (Vanlig post)

2. Test med blodprov
•

Provet måste bestyrkas av en veterinär.

Det genetiska testet kommer endast att utföras om provcertifikatet är
komplett ifyllt och om betalningen är mottagen.
Material: Provcertifikat * Antagene * (ladda ner på www.antagene.com ), 2 ml provrör med
EDTA (antikoaguleringsmedel) för blodet. Rör finns hos veterinären. Blodprovet skall
förpackas i vadderat kuvert och gärna slås in i bubbelplast el. dyl. för att undvika skador.
2.1. Fyll i provcertifikatet med följande information:
• Provnummer
• Djurets id nummer (tatuering eller chipnr)
• Genetisk test som önskas
• Ägarens adress
• Veterinärens adress och underskrift.
2.2 Provtagningen
•
•

Veterinären tar blodprovet som vanligt.
Förpacka blodprovet så att det är väl skyddat.

2. 3 Posta provet
Lägg i kuvertet adresserat till Antagene:
• Provröret väl förpackat och skyddat.
• Provcertifikatet ifyllt och signerat.
• Betalningen (internationellt kreditkort, bankcheck, eller banktransfer)
Skicka med normalt porto för Frankrike. (Vanlig post). Adress:
Antagene
Immeuble Le Meltem
2 Allé des Séquoias
69760 LIMONEST

FRANCE

Det tar 15 dagar innan svaret kommer. Du får ingen bekräftelse via mail utan provsvaret
kommer med posten hem till dig.

