WeeFoal 120
Urinuppsamling
WeeFoal-testet lämpar sig bäst för färskt uppsamlad urin som kan samlas in när som helst under dygnet. Testet
kan också göras på urin som har varit förvarats i kylskåp i upp till 4 timmar. Det måste inte vara 100% sterilt, lite
smuts i urinen gör ingen större inverkan på testet.
Så här utförs testet
WeeFoal testet kan utföras på ett urinprov som är uppsamlat från 120:e dräktighetsdagen fram till en månad
innan förväntad fölning. Vi rekommenderar inte att testet utförs innan 120 dagar har förflutit. Utför testet i
rumstemperatur och med bra belysning. Urinprovet och WeeFoal-testet bör förvaras en stund i rumstemperatur
innan testet utförs. OBS! Urinprovet måste vara utblandat enligt beskrivningen nedan innan testet utförs! Gör
aldrig testet med outspädd urin!
När du är redo för att genomföra testet, öppna foliepåsen och placera den uppsamlade urinen, testkasetten, 2
plastpipetter och en behållare med utspädningsvätska (urine diluent) på en jämn och ren yta. Tag den ena pipetten och pressa samman plastbubblan upptill så att du kan dra in så mycket urin i pipetten att röret fylls helt. (0,15
ml räcker för att fylla röret, evt överskott hamnar i den nedre reservoaren. ) Töm ut urinprovet från pipetten in
i behållaren med utspädningsvätska genom att försiktigt trycka på den övre plastbubblan (evt överskott från insugningen av vätska kommer att stanna kvar i reservoaren). Sätt tillbaka locket på behållaren och vänd den några
gånger så att urinen blandas med utspädningsvätskan. Tag nu den andra rena pipetten och dra upp så mycket utspädd urin från behållaren som blandats att hela röret fylls. Töm det utspädda urinprovet droppe för droppe från
pipetten i det runda hålet på testkasetten genom att försiktigt trycka på den övre plastbubblan.
Tillåt det utspädda urinprovet att dra in i den absorberande ytan i hålet mellan dropparna. Redan efter några
droppar kommer urinprovet börjar vandra längs membranet i fönstret på testkasetten. Fortsätt att tillsätta droppar av utspädd urin tills vätskan har nått ¾ av membranets längd i testfönstret, dvs tills du ser att vätskan har nått
markeringen ”C” på testkasettens plasthylsa. Om testkasetten har problem med att suga upp urinprovet kan det
hjälpa om du trycker och böjer lite på den.
OBS! Se till att testkasetten inte översvämmas! Tillsätt inte det utspädda urinprovet för snabbt eller ta för mycket
vätska på en gång, då kan det bli översvämning!
Vänta i 5-10 minuter. Testresultatet blir normalt synligt inom 5 minuter, men ibland kan det dröja upp till 10 minuter innan resultatet tydligt framträder.
Om stoet är dräktigt kan du se ett streck i testfönstret, om det ej är dräktigt visar sig två streck. Det andra strecket
är då vanligtvis svagare och något bredare än det första.
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Begränsningar och Garanti
WeeFoal 120 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. Reproductive Technologies, AgResearch Ltd 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!

