PELSDYR

(9306)

Indsender bekræfter med underskrift herunder, at det indsendte materiale (kadavere eller organer fra pelsdyr) kan anvendes til overvågning af smitsomme
sygdomme og forskningsmæssige undersøgelser, herunder undersøgelse for lovomhandlede sygdomme hos mink (Sars-Cov-2 og plasmacytose) og at positive
fund af alvorlige smitsomme sygdomme (Sars-Cov-2, plasmacytose, hvalpesyge, parvo virusenteritis, influenza og smitsom lungebetændelse) kan deles med
FVST og Dansk Pelsdyravlerforening.
Rekvisitionsblanketten udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver. Blanketten kan hentes her: www.vetssi.dk/blanket
Kadavere og prøver fra pelsdyr indsendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab,
Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C, tlf: 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00
Ved anvendelse af KU adresselabel afkrydses ”overvågning-andet"
Indsender (stempel):

Svar sendes til e-mail adresse(r):

Mobiltelefon:
Praksisnr.:
Autorisationsnummer:
Besætningsadresse:

CHR-nr:

Ejer:

Besætningstype
/status:

Antal dyr:

Udtagelsesdato:

Materiale: ☐ Kadaver/organer (sendes til KU)

Dyreart:

☐ Serum ☐ Andet:..................................................

☐ Blod

☐ Fæces ☐ Væv type:..........................

Indsendende dyrlæge vil gerne kontaktes på tlf:...........................................................
☐ inden

☐ efter obduktion

Besætningsanamnese:

Kliniske oplysninger:
Andet:

☐ Abort

☐ Diarré

☐ Hudlidelse

☐ Sår

☐ Luftvejslidelse

☐ CNS-symptomer

☐ Dødsfald

☐ Reproduktionsproblemer

☐ Mistanke om anmeldepligtig sygdom

Prøveoplysninger
Nr. Prøvenr.:

Nr. Prøvenr.:

1

6

10

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Analyser

Afkryds ved indsendelse af udtagne prøver (organer, fæces, blod).
Ved afkrydsning faktureres de valgte analyser til indsender

Prøvenr.:

☐ Aleutian mink disease virus (ADV) mink plasmacytosevirus PCR
(9120)

☐ Canine distemper virus (hvalpesyge, mink) PCR (9114)
☐ Influenza A virus (IAV) PCR (9105)

☐ Influenza A virus (IAV) subtypning, pandemisk Influenza A
virus (H1pdm09) (9106)

Dato:

Navn (blokbogstaver):

Analyser

Afkryds ved indsendelse af udtagne prøver (organer, fæces,
blod). Ved afkrydsning faktureres de valgte analyser til indsender

Prøvenr.:

☐ Anaerob bakteriologisk dyrkning og resistens (9277)
☐ Aerob bakteriologisk dyrkning og resistens (9278)

☐ Mink diarré PCR (coronavirus, mink parvovirus, astrovirus)
(9281)

☐ Parasitologisk undersøgelse ved McMaster (9280)
☐ Rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV, VHDV) PCR (9079)
☐ Salmonellose, Salmonella dyrkning (9080)

Underskrift (Jeg har læst og accepterer SSI's salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for bestillingen):

Forbeholdt laboratoriet
Modtaget dato:

Modtaget af:

Bemærkninger og sagsnummer:

Veterinær Diagnostik · Statens Serum Institut · Artillerivej 5 · 2300 København S · Tlf. 3268 8600 · vetdiagnostik@ssi.dk · www.vetssi.dk

© Statens Serum Institut · PELSDYR · 28.10.2022 · KU: DK-123-OTH-795756

Nr. Prøvenr.:

