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.
Hisops nasofaringes







Recomanacions per a la presa de mostres: Introduir el hisops directament en la cavitat
nasal, raspant suaument contra les parets, evitant arrossegar mucus en la presa de
mostra.
Ús de hisops amb medi de transport específic segons tècnica d’anàlisis
Ex. Tipus AMIES o STUART per anàlisis bacteriològics i medis líquids o hisops sense
medi per Biologia molecular.
Es necessari evitar la congelació de les mostres, se conservaran y enviaran refrigerades
6-8ºC.
Utilitzar aquesta tècnica únicament en cas de dificultat en l’enviament dels òrgans.

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.
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.
- En el cas d’estudis respiratoris es recomana enviar des de la base de la llengua
inclús amb les tonsil·les palatines, laringe, tràquea, pulmons i cor.
- intestins és necessari lligar el extrems per tal d’evitar pèrdues de contingut
intestinal o contaminacions.
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.

Líquid pericardi





Recomanacions per la presa de mostres: les mostres s’han de recollir amb guants d’un
sol ús evitant qualsevol tipus de contaminació.
Es recomana l’ús de tubs estèrils i lliures de qualsevol tipus de conservant.
El volum mínim de mostra recomanada es de 1ml.
Es necessari evitar la congelació de les mostres, es conservaran y enviaran refrigerades.

GUIA PRESA DE MOSTRES

Fluids Orals







Recomanacions per la presa de mostres: L’extracció ha de realitzar-se de manera
asèptica i ràpida. Col·locar les cordes en una zona neta, a la alçada de la creu i repartides
per tota la explotació ( 1 corda/ 20-15 animals).
El temps d’exposició per a la presa de mostres ha de ser entre 20-30 minuts aprox.
Ús de material estèril per realitzar la presa de mostra (sol·licitar Kit al laboratori).
El volum mínim de mostres recomanat es de 10mL.
Transport ràpid, menys de 24hores des de la presa de mostra, refrigerat entre 4-8ºC i
protegit dels cops.

