
Djurslag:

Födelseår:

Namn på djuret/djuren:

Provtagningsdatum:   åååå-mm-dd

Datum för senaste avmaskning:   åååå-mm-dd

Avmaskningspreparat:

SMÅDJUR

  
Beställare/Fakturamottagare  Information om djuret
Ev. kundnr:  (hittar du på tidigare provsvar)

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

E-post för provsvar:

E-post för fakturering:

Texta tydligt. Vi svarar normalt ut via e-post.
Kontrollera din e-post kontinuerligt, även skräppostmappen.

Namn:

Adress:

Postnr:  Ort:

Telefonnr:

Beställarens/fakturamottagarens  underskrift: (måste vara över 18 år)

Underskrift krävs för att Vidilab ska godkänna er beställning, 
samt att ni godkänner Vidilabs villkor, se www.vidilab.se/prislista.

LJ221110

För att beställa en kollamaskenlåda eller andra kollamasken-
produkter, besök vår webshop kollamasken.nu

Läs mer på baksidan om hur du packar och skickar ditt prov.

PROV-ID
(Plats för laboratoriets etikett)Ackred. nr 1953

Provning 
ISO/IEC 17025

 Hund

 Katt Innekatt  Utekatt

 Kanin Marsvin

 Övriga djurslag

Känner du inte till senaste avmaskningsdatum och/eller preparat  lämna fälten tomma

  

Vidilab AB
Kvartsgatan 1A, Enköping
Postadress: Box 33, 745 21 Enköping
Tel: 0171-44 12 60
E-post: provsvar@vidilab.se
www.vidilab.se
Webshop: www.kollamasken.nu Smådjursanalyserna är ej ackrediterade.

Ev. meddelande till laboratoriet:

Analyser
För aktuella priser se vidilab.se/prislista.

 GRUNDANALYS  Kvantitativ räkning av ägg från mag/
 tarmparasiter inkl. koccidier + makroskopisk undersökning.
 
 Giardiaanalys
 
 Lungmaskanalys  
 (vid lungmaskanalys är grundanalys obligatorisk)

För provtagning av giardia sp. och/eller lungmask skall träck tas tre 
dagar i följd. Läs mer på baksidan.



Provtagningsinstruktioner
1. Fyll i följesedeln med namn, adress, djurets namn etc.  
 Texta tydligt då du skriver din e-postadress. Vi svarar normalt ut via e-post.  

2.  Märk en plastpåse, gärna zippåse med djurets namn. Använd en tuschpenna med beständig skrift.
 Ta färskt träck, ca två matskedar och från olika ställen i träckhögen. Tryck försiktigt ut luften ur påsen, och förslut väl. 
 Önskas Giardia och/eller lungmaskanalys se instruktioner nedan.
 Träcket ska vara så rent som möjligt från t.ex. grus eller kattsand, för att kunna analyseras.

 Ser du någon misstänkt parasit i djurets träck, skicka med det i en separat plastpåse 
 eller rör med några droppar vatten. Gör en notering under “Ev. meddelande till laboratoriet” 
 på följesedeln.

 För ett tillförlitligt resultat bör hundar ej ges tillfälle att konsumera andra djurs träck tre 
 dygn inför- och under provtagningsdagarna. Detta för att undvika förekomst av andra djurs 
 parasiter (s.k. passanter) som kan förväxlas med hundens egna parasiter. 

 Giardia och lungmask
 Tag träck tre dagar efter varandra, ca två matskedar varje gång från olika ställen i träckhögen. 
 Giardiacystor och lungmasklarver utsöndras sporadiskt och kräver därför träck från tre separata dagar för 
 att ge ett tillförlitligt analyssvar. Paketera den extra träcken i datummärkta och väl förslutna påsar, gärna
  zippåsar/fryspåsar och lägg med i kuvertet. 

Packa ditt prov rätt
3.  Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert. 
 Märk kuvertet med texten ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”. 
 På kuvertet skriver du sedan avsändare samt adressen till laboratoriet
 Vidilab AB, Box 33, 745 26 ENKÖPING  

4. För att ge ett tillförlitligt resultat får träckprovet vara max fem dagar gammalt vid ankomst till laboratoriet. 
 Posta snarast, har du inte möjlighet att posta på provtagningsdagen så förvara provet i kylskåp (får ej frysa) 
 och posta dagen efter. 
 
5. Skicka provet måndag, tisdag eller onsdag.

Provsvar
Provet analyseras i regel samma dag det kommit till laboratoriet. Vissa analyser tar mer än en dag att utföra och 
svaras ut när analysen är klar. Om du inte fått ditt provsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta laboratoriet för 
besked, helst via e-post på provsvar@vidilab.se


