
 Koiran DNA-rotutesti 
Näytteenotto 

 

Ohje: 

Testipakkaus sisältää ohjeen näytteiden ottamiseksi, tietolomakkeen koiran tietoja varten, sekä 4 vanutikkua 

koiran poskinäytteen ottamista varten. Lue ohje huolellisesti ennen näytteenottoa. Merkitse koiran ja 

omistajan tiedot lomakkeelle ja lisää lomake palautuskuoreen näytteiden mukana. Kaikki pakkauksessa 

olevat tikut tulee käyttää näytteen ottamiseen.  

HUOM: Välttääkseen ristikontaminaation näytteenoton yhteydessä, suorita näytteenotto yhdelle koiralle 

kerrallaan ja pidä koira erillään muista koirista. Jokaisen koiran näyte otetaan mahdollisimman puhtaissa 

oloissa ja näytteenottajan kädet tulee pestä saippualla ennen näytteenottoa.  

1. Lisää lähettäjän ja koiran tiedot ANIMAL SAMPLE ENVELOPE kuoreen. 

2. Avaa steriili vanutikkupakkaus siitä päästä jossa ei ole vanua.  

3. Pidä koira toisella kädellä kehoasi vasten ja pidättele päätä paikallaan. Ota 

tikku pakkauksesta ja hiero koiran posken sisäpuolelta edestakaisin ja 

pyörivin liikkein vähintään 10 sekunnin ajan. Laita tikku suoraan ANIMAL 

DNA SAMPLE ENVELOPE kuoreen.  

4. Toista kohta 3 jokaisella tikulla.  

5. Kun olet ottanut kaikki 4 näytettä, niin voit sulkea kuoren ja varmistaa että 

tiedot ovat kuoressa ja lomakkeella asianmukaisesti täytettynä.  

6. Laita ANIMAL SAMPLE ENVELOPE näytekuori ja Koiran DNA-rotutesti tietolomake palautuskuoreen 

ja postita näyte laboratorioon tutkittavaksi.  

Voit postittaa kuoren haluamallasi tavalla. Postissa tai käyttämällä kuriiripalvelua (DHL, FedEx).  

 

Tietolomake kääntöpuolella      ⇨  



                      Tietolomake 

▢ Koiran vanhemmat DNA-testi        ▢ Koiran perinnölliset sairaudet     ▢ Koiran DNA-rotutesti 

Lähettäjän tiedot: 

Nimi:  

Katuosoite:  

Postinumero:                                                        Kaupunki: 

Puhelin: 

Sähköposti: 

 

Koiran tiedot: 

NÄYTE 1 
Valitse seuraavista:   ▢ Siittäjä            ▢ Emo           ▢  Pentu 

Kutsumanimi:______________________ 

 

Syntymäaika:______________________ 

 

Rekisteröity nimi:___________________ 

 

Mikrosiru:_________________________ 

Sukupuoli:               ▢ Koiras (mies)    ▢Naaras (nainen) 

 

 

 

Rekisteri:____________  Rekisteröinti numero:______________ 

 

 

Testauksen syy: ______________________________________ 

 

NÄYTE 2 
Valitse seuraavista:   ▢ Siittäjä            ▢ Emo           ▢  Pentu 

Kutsumanimi:______________________ 

 

Syntymäaika:______________________ 

 

Rekisteröity nimi:___________________ 

 

Mikrosiru:_________________________ 

Sukupuoli:               ▢ Koiras (mies)    ▢ Naaras (nainen) 

 

 

 

Rekisteri:____________  Rekisteröinti numero:______________ 

 

 

Testauksen syy: ______________________________________ 

 

NÄYTE 3 
Valitse seuraavista:   ▢ Siittäjä            ▢ Emo           ▢  Pentu 

Kutsumanimi:______________________ 

 

Syntymäaika:______________________ 

 

Rekisteröity nimi:___________________ 

 

Mikrosiru:_________________________ 

Sukupuoli:               ▢ Koiras (mies)    ▢ Naaras (nainen) 

 

 

 

Rekisteri:____________  Rekisteröinti numero:______________ 

 

 

Testauksen syy: ______________________________________ 

 

Paikka ja päivämäärä: _______________   Allekirjoitus: __________________________________ 


