
PARASITOLOGISK TRÄCKPROVTAGNING I STÖRRE STALL
INSTRUKTION

Använd blixtlåspåsar eller vanliga frysplastpåsar och skriv hästens namn och ålder på det vita 
skrivfältet

Fyll i följesedeln med hästarnas namn och ålder samt alla övriga uppgifter

Lägg två träckbollar från varje häst i varsin påse och numrera påsarna enligt följesedeln

För att kunna bearbeta resultaten och presentera för Sveriges hästägare skulle vi vara väldigt 
tacksamma om uppgifter om senaste avmaskning samt preparat kan anges och skickas med på 
en separat lapp

Lägg allt i ett vadderat kuvert och sätt på svarspostetiketten alternativt frankera och skriv adress 
på kuvertet

Posta ej proverna torsdag till lördag eftersom postgången gör att det kanske blir liggande på 
posten över helgen. Det finns då risk för att provet blir förstört.

Pris för undersökningen:
Förutsatt att 10 hästar eller mer provtas individuellt och att det är samma svars- och 
fakturamottagare blir priset 263:- /prov och odling ingår i priset om det blir nödvändigt.
25 hästar och mer 249:- / prov. Priserna är inklusive moms.

Odling utförs kostnadsfritt där ett EPG > 0 påvisats och sätts som samlingsprov om max 5 in-
divider. Om du vill gruppera hästarna på något särskilt vis, ange då detta tydligt. Observera att 
detta kan medföra extra kostnader.

OBS! Samtliga prover måste skickas in vid samma tillfälle för att storstallsrabatten skall gälla!

Du kan ringa Vidilabs veterinär kostnadsfritt för rådgivning. För kontaktuppgifter, se ditt 
provsvar eller www.vidilab.se. 
Obs! Receptarvode kan tillkomma.

Vidilab 
Box 33, 745 21 ENKÖPING

Tel: 0171 - 44 12 66  Fax: 0171 - 44 12 61
provsvar@vidilab.se
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FÖLJESEDEL / SVARSPROTOKOLL

STÖRRE STALL
Djurägare/Fakturamottagare:

Telefon Fax

Namn

Adress

Postnummer Ort

e-post

Ev. kundnummer:

Provtagningsdatum:

Antal hästar måste vara minst tio för att pris och 
erbjudande om gratis odling skall gälla.

Utbesvarning sker i första hand med epost sedan 
fax eller post.

1953
ISO/IEC 17025

P. equorum = Parascaris equorum (spolmask), 
Str/Cyath = Strongylys/Cyathostominae 
(stora och/eller lilla blodmasken) 
S.westeri = Strongyloides westeri (fölmask) 
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Antal ägg per gram träck (EPG)

Str/Cyath P. equorum S. westeri Övriga anmärkningar

Provsvar 

Odling satt. Svar lämnas vecka:

Ej odling Odling satt på:

ODLINGSSVAR  Stora blodmasken (Strongylus vulgaris)

 Ingen förekomst saml:

Förekomst saml:

Datum:

Undersökning utförd

Utförda analyser

Sign:

Saml 1 nr: Saml 3 nr:

Saml 2 nr: Saml 4 nr:

Ankom labb:

Besvarat den: Sign:

Journalnummer:
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