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Trikinundersökning av muskulatur med digestionsmetod enligt kommissionens förordning (EG) 2075/2005.
Trikiner kan förekomma i muskulatur framförallt hos tamsvin, vildsvin, häst och björn men även hos andra köttätande djur. 
Trikiner �nns endast i tvärstrimmig muskulatur, det vill säga vanliga muskler och där enbart i muskeltrådarna. Detta innebär 
att de inte går att hitta i fett, senor, hjärta, tungans hårda kärna eller andra organ som njure etc.

Provtagning
Trikinprovet tas i första hand från njurtappen (ej njuren!) dvs. mellangärdets (diafragma) fäste mot ryggen i de köttiga delarna 
och i andra hand från övriga mellangärdet eller frambensmuskulatur (�äskläggen). Lagom mängd är minst 25g, gärna 50g 
muskel utan hinnor/djur. Om trikiner påvisas vid undersökningen kommer allt material från undersökningen ytterligare 
kontrolleras, därför behövs rikligt med provmaterial. Trikinprovet bör ej frysas eftersom dubbel mängd material då krävs för 
säker analys.

Insändande/paketering av prov
Fyll i följesedel/brev med namn, adress, djurslag, antal djur, vikt, kön, provets/provens märkning och postnummer där 
djuret/djuren skjutits. Muskelbitarna förpackas i dubbla plastpåsar märkta med samma märkning som på följesedeln. Lägg 
inte papper ihop med köttet i plastpåsen.
Provet skickas i vadderat kuvert till: Vidilab, Box 33, 745 21  Enköping.  

Svar lämnas i första hand via SMS, andra hand e-mail och i sista hand per post.
Kostnad: Se www.vidilab.se

Vidilab förbehåller sig rätten att anlita underleverantör. Analysen utförs alltid av ett ackrediterat laboratorium.

ID: Resultat: 

Ingen förekomst av larver från Trichinella spp.

Förekomst av larver från Trichinella spp.
Analysen utförd med digestionsmetod, enl. författning.
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