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ISO/IEC 17025

Har materialet varit fruset?

Se tabell på baksidan för djurslag och muskeldel.

Nej

Ja*      (minst 50g, dubbel mängd analyseras, extra kostnad)

Frambensmuskulatur        (minst 25g)

Mellangärde (njurtapp)     (minst 25g)

Annan*     (minst 50g, dubbel mängd analyseras, extra kostnad) 

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

PROV-ID
(Plats för laboratoriets etikett)

TRIKINUNDERSÖKNING

Beställare/Fakturamottagare Information om djuret

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Telefonnr:

Ev. kundnr: (Hittar du på tidigare provsvar)

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

E-post för provsvar:

Datum då materialet postas: åååå-mm-dd

Djurslag:

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Medlemsnr i Svenska Jägareförbundet: Krävs för att få medlemspris.

Provets/provens märkning:  Exempel: GALT 1, för att du ska kunna identifiera 
ditt provsvar om du skickat in flera prov.

Antal djur:

Ev meddelande till laboratoriet:

*Analys av material som varit fryst eller som inte kommer 
från korrekt del på djuret faktureras  extra.
Detta på grund av att dubbel mängd måste analyseras av 
säkerhetsskäl och enligt krav i förordningen.
Är ingenting ikryssat antas det att provet ej varit fryst.

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

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

Kontrollera din e-post kontinuerligt, även skräppostmappen.
Texta tydligt. Vi svarar normalt ut via e-post.
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E-post för fakturering: (För ev. tilläggsfakturering)



Trikinprovtagning
För att analysresultatet ska vara tillförlitligt måste muskulatur från korrekt del på djuret analyseras.
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 utan hinnor.

Om annan del skickas in eller om köttet är/varit fruset, analyseras dubbel mängd av säkerhetsskäl, vilket medför 
extra kostnad, allt för att du som kund ska få en så säker analys som möjligt.

Om trikiner påvisas vid undersökningen kommer allt material från undersökningen ytterligare kontrolleras, 
därför behövs rikligt med provmaterial.

Om komplettering behövs pga felaktig muskulatur eller för lite material så spar vi ditt kött 14 dagar från 
inkomstdatum.

1. Fyll i följesedeln noggrant. En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi kan behandla provet på ett snabbt 
 och effektivt sätt på laboratoriet. Underskrift krävs.  
 I  första hand svarar vi ut via e-post. Kontrollera din e-post kontinuerligt, kontrollera även skräppostmappen. 

2. Packa en muskelbit per påse om du har prov från flera djur,  (lägg inte följesedeln i plastpåsen med köttet). 

3. Lägg plastpåsen med provet/proverna 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.

Provsvar
Provet analyseras i regel samma dag det kommit till laboratoriet. Om du inte fått ditt provsvar inom tre dagar, 
tveka inte att kontakta laboratoriet för besked, helst via e-post på provsvar@vidilab.se

Djurslag    Muskeldel     Mängd
Vildsvin Framben 25 –50g
 Diafragmapelare/mellangärde (njurtapp) 25 –50g

Björn Tungmuskel (tungrot/fästet) 50–100g
 Tuggmuskel (käke) 50–100g
 Diafragmapelare/mellangärde 50–100g

Häst Tungmuskel (tungrot/fästet) 25 –50g
 Tuggmuskel (käke) 25 –50g
 Diafragmapelare/mellangärde 25 –50g

Tamgris Diafragmapelare/mellangärde (njurtapp) 25 –50g
 Diafragmans revbens- eller bröstbensdel 25 –50g

Bäver Framben 25 –50g

Grävling Framben 25 –50g 

För ytterligare information se  www.vidilab.se/fakta/vilt
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