
Beställare Information om djuret

Subventionerad Trikinanalys

Namn:

Adress:

Djurslag:

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Postnummer: Ort:

Telefonnummer:

Kundnummer: (Hittar du på tidigare provsvar) Medlemsnummer i Svenska Jägareförbundet: Krävs för att få medlemspris.

 Exempel: GALT 1

Personnummer (se villkor på www.vidilab.se/prislista): ååmmdd-xxxx

e-post för provsvar:

Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress.
Vi svarar normalt ut via e-post.

Datum då materialet postas: åååå-mm-dd

Beställarens underskrift:

OBS! Genom att skriva under intygar du att du är privatperson som inte
avser att sälja vildsvinsköttet vidare utan avser att konsumera köttet
inom det egna privata hushållet.
Underskrift krävs för att Vidilab ska godkänna er beställning,
samt att ni godkänner Vidilabs villkor, se på www.vidilab.se/prislista.

FL 210630

Ankomstdatum:

PROV-ID
(Plats för laboratoriets etikett)

Analyserande laboratorium:
Vidilab

Box 33, 745 21 ENKÖPING
Tel: 0171-44 12 60

epost: provsvar@vidilab.se
www.vidilab.se - www.kollamasken.nu

Nej
Ja * (Extra kostnad)

Har materialet varit fruset? Läs text 
i rött nedan om fruset kött!Frambensmuskulatur

Mellangärde (njurtapp)
Annan*: 

Muskel från:

Provets/provens märkning: Om du skickar in fler än ett prov är det viktigt
att märka de olika proven så att DU kan identifiera  vilket svar som gäller vilket djur.

Subventionen gäller preliminärt till och med 2021-12-31 eller fram tills den avsatta summan är slut.
Efter detta kommer du som kund faktureras för analysen. 

Provtagning
Trikinprovet tas vanligen från frambensmuskulatur, läggen, eller från njurtappen (ej njuren!) dvs. mellangärdets (diafragma) 
fäste mot ryggen i de köttiga delarna. Lagom mängd kött per djur är minst 25g muskel, gärna 50g, och utan hinnor.  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. Detsamma gäller material taget 
från annat ställe än frambensmuskulatur och mellangärde. Detta görs av säkerhetsskäl och enligt krav i förordningen. 
Observera: Det innebär att du kommer debiteras en extra kostnad.
Kryssas ingenting i kommer ditt provsvar försenas tills vi kan få kontakt för svar på detta
 

Insändande/paketering av prov
Fyll i följesedel/brev med namn, adress, djurslag, antal djur, vikt, kön och provets/provens märkning.
Muskelbitarna förpackas i  en påse som du märker med samma märkning som på följesedeln.
Lägg inte följesedeln (det här pappret) ihop med köttet i plastpåsen.
Provet skickas till: Vidilab, Box 33, 745 21  Enköping.  

För att beställa kollamasken trikin eller andra kollamaskenprodukter, 
besök vår webshop på www.kollamasken.nu

Ev meddelande till laboratoriet:

Ackred. nr 1953
Provning 

ISO/IEC 17025

(Extra kostnad)

TRIKINUNDERSÖKNING

Betalningsmetod: Om ingen annan betalningsmetod är ifylld kommer Vidilab
att fakturera för analysen och en administrationsavgift tillkommer.

Faktura Annan:


