PRØVEUTTAKSVEILEDNING: GJELLESVABER
Korrekte prøvetakingsprosedyrer og behandling av vevsprøver er viktige for å sikre optimal kvalitet på analysene.
Denne veiledningen inneholder PatoGens anbefalinger om hvordan man sikrer optimal kvalitet på svaberprøver for
sanntids-PCR-analyser.
Generelt anbefales det at prøveuttak utføres av personale med god erfaring. Etter avtale kan PatoGen forestå
prøveuttak eller opplæring av personale i rutiner for prøveuttak.
PatoGen prøvetakingspakke med ENAT og svabere
Pakken er utviklet som en del av PatoGens kvalitetskontrollsystem, og består av svabere, merkede prøverør, isposer og
emballasje for transport av prøvene til Patogen sine laboratorier. Systemet er utviklet for å forhindre utveksling av
prøver og sikre god kvalitet på prøvene som sendes til PatoGen. Kittene har en holdbarhet på seks måneder (utløpsdato
er trykt på siden av settet) og skal oppbevares ved romtemperatur frem til bruk.

PRØVETAKING
Prøvetakingsutstyr
•

PatoGen-rør med ENAT-buffer

•

Sterile svabere

Ikke-invasiv svabring av gjeller
•

Svabringen kan utføres i forbindelse med andre operasjoner som lusetelling.

•

Fisken skal bedøves i forkant av prøvetakingen.

•

Hold fiskens gjellelokk åpen når svabringen utføres. Med fisken venstre side opp skal en svabre utsiden og
innsiden av 1. gjellebue, begge sider av 2. og 3. gjellebuer og på utsiden av den 4. gjellebuen buen inntil
svaberen er full. Kjør svaberen fra buen til spissen av gjellen og roter svaberen litt under svabringen. Hvis det
er nødvendig, bruk pinsett for å løfte gjellelokket for å minimere hånd / hanskekontaminering.
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•

Når gjellebuene er ferdig svabret putt svaberen i bufferrøret.

•

Hver svaber har et knekkpunkt. Når svaberenden er av og i bufferen, skru på igjen rørlokket.

Registrering av informasjon
Registrer prøveuttaket i bestillingsskjema som fulgte prøveinnsamlingspakken.
Elektronisk bestilling i Patolink tilgjengeliggjøres og ny veileder tilsendes så snart dette er på plass. Kontakt
oss om du har spørsmål om tilgang til eller bruk av Patolink. Alle prøveuttak som registreres i Patolink får
kortere leveringstid - 4 virkedager svartid mot normalt 5 virkedager.
Forsendelse
Dersom ikke hele kittet brukes opp kan prøverørene legges i en plastpose og sendes inn, slik at resten av
kittet kan brukes senere.
Prøvene sendes til PatoGen med kjøleelement/ispose. Pakken sendes med ekspress over natt til adressen
under. Send sporingsnummer til sample@patogen.no eller +47 957 07 910.
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