GUIA PRESA DE MOSTRES
Totes les mostres s’enviaran al laboratori perfectament envasades i identificades.
Es recomana prendre la mostra dels animals que presentin simptomatologia i si es possible que
no estiguin medicats, el més ràpid possible des de la mort o sacrifici de l’animal i amb la màxima
higiene possible.
Adjuntar sempre la fulla de sol·licitud d’anàlisi, disponible també a la web, amb la màxima
informació possible (client, explotació, contacte, anàlisis sol·licitat).
Les mostres han d’enviar-se en les millor condicions de manteniment depenent de cada tipus
d’estudi (refrigeració, congelació…) i realitzar l’enviament el més aviat possible (24-48h).
Per qualsevol tipus de mostra que no estigui descrita a continuació, recomanem que es fiquin
en contacte amb el laboratori.
Femtes animals






Recomanacions per a la presa de la mostra: les femtes s’han de recollir directament del
recte, mai del terra. Absència de fongs a simple vista
Es recomana l’ús de envasos estèrils de entre 100-150 ml per tal de garantir el volum
mínim de mostra.
Quantitat mínima recomanada entre 100 - 50 gr.
És necessari evitar la congelació de les mostres, cal conservar-les i enviar-les
refrigerades.
Per mostres del “Pla Nacional de Control de Salmonel·la aviar, consultar
Home/Veterinària/Diagnostico Laboratorial/Patologia Animal/Aviar de la nostra web.

Hisops/ Torundes






Recomanacions per a la presa de la mostra: Introduir el hisop/torunda directament en el
recte, raspar suaument contra les parets.
Ús de hisops/ torundes amb medi de transport específic segons tècnica d’anàlisis.
Ex. Tipus AMIES o STUART per anàlisis bacteriològics i medis líquids o hisops/torundes
sense medi per Biologia Molecular.
Evitar la congelació de les mostres, se conservaran i enviaran refrigerades.
Cal utilitzar aquesta tècnica únicament en cas de dificultat en el enviament dels òrgans.

Cadàvers / Vísceres








Recomanacions per a la presa de mostres: evitar l’enviament de mostres autolítiques.
Quan l’enviament no pugui realitzar-se de manera immediata o per animals grans, seria
recomanable realitzar la necròpsia en camp i la selecció de les vísceres, anotant les
lesions observades. Les mostres sempre han de ser d’animals No medicats.
Les mostres s’enviaran en envasos estèrils i perfectament precintats.
És imprescindible evitar barrejar vísceres, cada òrgan o mostra ha de tenir el seu propi
envàs.
Enviar mostres representatives, senceres, no porcions i en perfecte estat de conservació.
- En el cas d’intestins és necessari lligar el extrems per tal d’evitar pèrdues de
contingut intestinal o contaminacions.
Quantitat mínima recomanada: en funció de les possibilitats s’enviaran les vísceres
senceres o prendre mostres dels òrgans lesionats.
És necessari evitar la congelació de les mostres se conservaran i enviaran refrigerades
6-8ºC.

