OS ID® TST – kombinerar inhämtning av vävnadsprover med märkning
Med OS ID®TST (tissue sampling tag) tar
du ut ett vävnadsprov från djurets öra
samtidigt som du märker det, allt i ett
enkelt grepp. Metoden är både effektiv och
säker och kan användas på de flesta djurarter, även på unga djur, från de är en dag
gamla.

I flera europeiska länder har TST spelat en
central och framgångsrik roll i arbetet med
systematisk bekämpning av sjukdomen
«bovin virusdiarévirus» (BVDV)

Avelsarbete, forskning och sjukdomsbekämpning
OS ID® TST är mycket väl lämpad för avel
och forskning som kräver analys av
vävnadsprover.

OS ID® TST levereras i set, bestående av
handel och nål, hondel och en hygienisk
plasttub för förvaring av prover.

Enkel och användarvänlig utrustning
Med OS ID® TST kan du enkelt samla fullgoda vävnadsprover utan hjälp av fackfolk.

Proverna tas enkelt med en specialtång,
Combi Junior TST.
När provet har tagits, dras automatiskt
nålen ut från handelen. Nålen blir kvar i
tången, och du stänger och förseglar
vävnadsprovet genom att placera tuben
över nålen medan den är kvar i tången.
Vävnadsprovet förvaras därmed i nålen i
plasttuben, som sänds till analys.

Användningsområden för
OS ID® TST
 Avelsarbete
 Forskning
 Sjukdomsbekämpning
Märkestyper, storlekar och färg
 OS ID® TST Stor: 70 x 57 mm
 OS ID® TST Rund: Ø 28 mm
 Levereras i gul färg

OS ID® TST levereras i set med öronmärke, nål och tub för vävnadsprov. Du kan välja mellan
flera märkestyper. För fastsätting används en specialtång, Combi Junior TST.
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Säkert
OS ID® TST levereras i olika storlekar och
kombinationer. Varje provtube är märkt
med en unik strekkod och samma unika
nummer som märket. Detta ger säker
registrering och spårbarhet på individnivå.
Djurskydd
Användningav OS ID® TST är skonsamt för
djuret. Med en nåldiameter på bara
3 millimeter blir det bara ett litet hål i örat
vilket gör att märket sitter fast ordentlig.

