INZENDFORMULIER MONSTERS VARKENS HAPPY BITE
Aantal monsters:

Authorisatie

Ontvangst sticker:

In te vullen door de GD

Inzendnummer:

Datum

Speeksel

Deze ruimte niet beschrijven

Deze ruimte niet beschrijven

Paraaf

Formulier zo VOLLEDIG mogelijk invullen
Veehouder (eigenaar UBN):

UBN :

Adres:

Rel :
Postcode + Plaats:

Dierenarts/praktijk:

DAP Nr :

Postcode + Plaats:

Nr :

Overige :
Inzender is

Veehouder

Dierenarts

Overige

Extra uitslag

Veehouder

Dierenarts

Overige

Rekening naar

Veehouder

Dierenarts

Overige

Materiaal

Speeksel

Projectnummer

Referentie (Dit kenmerk komt op uitslag en factuur):
Nummer
monster

Leeftijd

Hok identificatie
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Onderzoeken

ELISA-testen

wk
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Datum monstername

10453 Pakket Happy Bite luchtweg antistoffen ELISA (speeksel) P521

(App, Influenza A, Mycoplasma hyopneumoniae, PRRSv, PCV2)

PCR-testen

11687 Pakket Happy Bite luchtweg agens PCR (speeksel) P663
(Influenza A, PCV2 en PRRSv)

11802 Influenza PCR subtypering H1N1, H1N2, H3N2 W9008
11803 PRRSv Sequentie analyse (speeksel) W9009
11688 Influenza A agens PCR (speeksel) W1618
11689 Influenza PCR subtypering H1N1, H1N2, H3N2 W1610
11759 PCV2 (Circovirus) agens PCR (speeksel) W1640I
11755 PCV3 (Circovirus) agens PCR (speeksel) W1659D
11686 PRRSv agens PCR (speeksel) W1616
11545 PRRSv Sequentie analyse (speeksel) W1497

3*

Toelichting / Anamnese

Opdrachtgever
Naam:

...................................................

Handtekening:

...................................................

Datum:

...................................................

PDC 2018 Hap.
1.8 5-7-2018

Datum
monstername:

-

-

Datum
verzonden:

-

-

3* Per inzending wordt standaard 1 monster (meest positieve) gesequenced

(Deze toelichting wordt enkel vermeld op de uitslag en wordt door GD niet gebruikt bij de
verwerking in ons laboratorium)

App antistoffen ELISA (speeksel)

PRRS antistoffen ELISA (speeksel) W1390

Op afname van alle producten, werkzaamheden en diensten van GD zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van GD van
toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, onder nummer 18-19 en kunnen daar worden
opgevraagd of worden gedownload via www.gddiergezondheid.nl of opgevraagd bij GD via 0900-1770.

3209410920

Samen werken aan diergezondheid

Geen stress, meer gemak en werkplezier

Nog nooit was het verzamelen van monstermateriaal zo eenvoudig
2 Laat de varkens 20 tot
30 minuten op het touw
kauwen. Neem het touw
en plaats het in de
enkele afsluitbare zak.
Draag handschoenen!

GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddiergezondheid.nl, info@gddiergezondheid.nl

3 Verwijder het
bevestigingskoord en
sluit de zak. Pers het
speeksel uit het touw
door er stevig in te
knijpen of het te
strippen. Verzamel
minimaal 3 ml. speeksel.

4 Pak nieuwe handschoenen! Knip de hoek
van de zak. Breng het
speeksel over in de
steriele buis en sluit
deze.

5 Verpak de buis in de
kleine zak en sluit deze.
Stop het geheel in het
grote vak van de dubbele
zak. Voeg het inzendformulier toe in het
daarvoor bestemde vak.
Verzend het monster
gekoeld naar het lab.

GD1617-05-13

1 Plaats het touw boven
het hok op schouderhoogte van de varkens.
Zorg ervoor dat het touw
stevig vastzit.

