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.
Sèrum





Recomanacions per a la presa de mostres; punció en vena i recollida en condicions
d’esterilitat. Quan sigui necessari la remissió de mostres de sèrum, el tub ple de sang se
deixarà en repòs a temperatura ambient fins la retracció del coàgul.
Es recomana l’ús de tubs estèrils sense anticoagulant.
El volum mínim recomanat és de 1mL.
És necessari evitar-la congelació de les mostres que encara continguin el coàgul, se
conservaran i enviaran refrigerades.

San sencera





Recomanacions per a la presa de mostres; punció en vena recollida en condicions
d’esterilitat. Voltejar el tub un parell de vegades per facilitar la barreja amb el
anticoagulant.
Es recomana l’ús de tubs estèrils amb EDTA per proves específiques tals com: Vit C,
hemograma ...( consultar amb el laboratori).
El volum mínim recomanat és de 3 mL.
És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i enviaran refrigerades.

Semen pur / Dosis seminal






Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres se recolliran amb guants d’un sol
ús evitant qualsevol tipus de contaminació.
Ús de material estèril pera realitzar la presa de mostra.
Volum mínim de mostra 50 ml.
Transport ràpid, refrigerat 6-8ºC i protegit dels cops per estudis microbiològics.
Transport ràpid, refrigerat 15-20ºC i protegit dels cops per seminogrames.

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.

GUIA PRESA DE MOSTRES





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.
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.

Calostre/ Sèrum làctic






Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres cal recollir-les amb guants d’un
sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació. Netejar el mugró i desestimar els primers
mil·lilitres de llet.
Es recomana l’ús de tubs estèrils i lliures de qualsevol tipus de conservants.
El volum mínim recomanat és de 6-4 ml.
És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i evitaran refrigerades
6-8 ºC.

Orina






Recomanacions per a la presa de mostres; les mostres se recolliran amb guants d’un sol
ús evitant qualsevol tipus de contaminació. Netejar la zona de mostreig i desestimar els
primers mil·lilitres de orina.
És recomana l´ús d’envasos estèrils entre 100-150ml per tal de garantir un volum de
mostra suficient.
Volum mínim de mostra 20ml.
És necessari evitar la congelació de les mostres es conservaran i enviaran refrigerades
6-8ºC.

