PregnaMare
Innehåll
- Testlåda i plast, instruktioner och desinfektionsmedel.
- Vätska A i en hylsa med testpinne (rött lock)
- Vätska B i en hylsa med gult lock
- Vätska C i en plastpipett
- Vätska D i en hylsa med blått lock
- Lansett och tops
Så här utförs testet
1. Desinficera en liten hårlös fläck, t ex runt mulen. Placera lansetten nära skinnet och tryck på knappen för att
utlösa nålen. Torka 5 droppar blod på topsen.
2. Tag bort testpinnen (röd) från hylsan och sätt ned topsen i vätskan. Rör runt tills lösningen färgas röd. Efter
två minuter tar du bort topsen och skruvar på teststickan igen. Sätt tillbaka hylsan i testlådan och låt den stå upprätt så att teststickan är nedsänkt i vätskan. Vänta i minst 25, men inte mer än 60 minuter.
3. Tag bort testpinnen, skölj den grundligt med kallt vatten och skaka sedan bort allt vatten.
4. Placera testpinnen i hylsan med gult lock. Ställ denna i testlådan så att den står upprätt i 25-60 minuter.
5. Klipp av toppen på plastpipetten och tillsätt vätskan i hylsan med blått lock. Skölj testpinnen noggrant i kallt
vatten, skaka av vattnet och placera den i hylsan med blått lock. Sätt hylsan i testlådan så att den står upp. Efter 10
minuter tar du upp testpinnen, sköljer den i kallt vatten och läser av resultatet.
En prick indikerar att stoet inte är dräktigt, den andra pricken kommer att synas på motsatta sidan av testpinnen
och framträder lite svagare än den första. (oxo=sett ovanifrån) Om inga prickar framträder tyder det på felaktigt
utfört test eller olämplig förvaring av testet.
Observera! Efter du har tagit bort topsen skall testet utföras i rumstemperatur. Notera att det är viktigt att testlådan alltid står i en upprätt position så att testpinnen är nedsänkt i vätska hela tiden.
Sammanfattning
- Samla 5 droppar blod. Rött lock, rör runt, låt stå i 2 minuter.
- Tag bort tops. Sätt i testpinne, 25 minuter.
- Skölj testpinne noggrant. Gult lock 25 minuter.
- Vätska från pipett i blått lock
- Skölj testpinne noggrant. Blått lock 10 minuter
- Skölj testpinne, avläs: 2 prickar = positivt, en prick = negativt.

Begränsningar och Garanti
PregnaMare är framställt som ett diagnosiskt test för att fastställa dräktighetsstatusen för hästar. Det finns inga garantier, uttalade, antydda
eller på annat sätt indikerade som sträcker sig utanför denna beskrivning av produkten. PregnaMare Inc eller Avelssto.se ansvarar inte för
egendomsskada, person- eller hästskada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.
Garantin är begränsad till utbyte av ett defekt/icke fungerande test till ett nytt inom 30 dagar. Återsänd då det felaktiga testet med en kort
beskrivning av vad du är missnöjd med så skickar vi dig ett nytt utan kostnad. En förutsättning för att garantin ska gälla är att testet är korrekt utfört enligt bifogade instruktioner. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@avelssto.se . Lycka till!

