Ohjeita poskiharjatestien tekijälle ja teettäjälle

• Minimi-ikä koiranpennun testaukselle on 4 viikkoa
(HUOM! Saadaksesi pennulle virallisen testituloksen, joka julkaistaan rotuyhdistyksen sivuilla,
pennun tulee olla tunnistusmerkitty ja rekisteröity testipaketin tilaushetkellä)
• Pennut voidaan testata vasta imetyksen päätyttyä
• Harjaukset voi tehdä vasta 2 tunnin kuluttua koiran ruokailusta

1. Jokaista testattavaa koiraa varten on kaksi näyteharjaa ja paperikirjekuori ja
englanninkieliset ohjeet muovipussissa.
2. Testaaja: laita kertakäyttöhanskat käteesi, ettei harjoihin eksy vierasta DNA:ta.
3. Ota harjat pois pakkauksesta ja aseta ne esim. puhtaaseen kertakäyttömukiin. Ole

huolellinen, etteivät harjat pääse koskettamaan esim. ihmisihoa.
4. Jos sinulla on useita testattavia koiria, on mukiin hyvä kirjoittaa esim. 4 viimeistä numeroa
sirusta tai koiran kutsumanimi, jotta harjat eivät mene sekaisin.
5. Harjojen suojamuovipussin, missä harjat, ohje ja paperikirjekuori ovat, voit heittää roskiin.
6. Pyöritä kumpikin harja peräkkäin pehmeästi koiran suussa koko posken laajuisesti ainakin
20 kertaa. Harjan tulisi näyttää samalta testauksen jälkeen kuin ennen testiä, eikä siinä siis
saa olla näkyviä poskesta peräisin olevia soluja, verta tms.
7. Ilmakuivata harjat! Tämä käy kätevästi asettamalla harjat pystyyn käytössä olevaan
kertakäyttömukiin. Jos harjat jäävät kosteiksi, voi niihin pesiytyvä bakteeri- ja sienikasvu
tuhota koko näytteen DNA:n.
8. Kuivattelun jälkeen laita molemmat harjat kertakäyttöhanskoilla testikitin mukana
tulleeseen paperikirjekuoreen. On tärkeää, että vain harjat palautetaan
vahingoittumattomina kirjekuoren sisällä!
9. Toista kohdat 2.-8. jokaisen testattavan koiran kohdalla ja testaajan tulee muistaa vaihtaa
uudet kertakäyttöhanskat käteensä aina testattavan koiran vaihtuessa.
10. Sulje itseliimautuvat paperikirjekuoret äläkä käytä teippiä sulkemiseen.
11. Kirjekuoria, joissa on vain yksi harja, ei tulla hyväksymään tutkittavaksi.

ÄLÄ LAITA PIENEEN PAPERIKIRJEKUOREEN MITÄÄN MUUTA KUIN VAIN KAKSI KOIRALLESI
KÄYTETTYÄ NÄYTEHARJAA!
Kun kaikki testiharjat ovat valmiina pienissä paperikirjekuorissa, postita ne suoraan AHT:lle esim.
pehmustetussa kirjekuoressa lähetteiden kera osoitteeseen:
Genetic Services
Centre for Preventive Medicine
Animal Health Trust
Kentford
Newmarket
Suffolk
CB87UU
UNITED KINGDOM

Muistathan, että vain siruidentifioidut ja eläinlääkärin harjaamat ja hänen
yhteystiedoillaan varustetut tulokset katsotaan virallisiksi.

