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MYDNA® i samarbete med Global DNA Testing Inc. 

 

Instruktioner för provtagning av MYDNA®VET för fågel 
 
Ditt testkit för fjäder innehåller: 

 
 1 provtagningsformulär 
 1 testkuvert per fågel 
 1 svarskuvert 

 
Renlighet och noggrannhet är A och O vid allt analysarbete. Därför är det viktigt att du läser igenom 
instruktionerna tills du förstår dem och sedan följer dem punkt för punkt för varje testad fågel. 
Tvätta händerna ordentligt innan provtagningen och välj en skyddad och avtorkad arbetsyta. Planera så att du om 
möjligt kan ta alla tester samtidigt.  
DNA-materialet ska du skicka tillbaka till oss så fort som möjligt. Om du tar testerna vid olika tidpunkter är det 
viktigt att de redan tagna proverna förvaras torrt, svalt och skyddat i våra DNA-testkuvert eller i ett rent 
papperskuvert. 
 
Tänk på att allt DNA-material förstörs med tiden. DNA:s värsta fiender är fukt, mögel, solljus och värme 
 
Observera: För att förhindra korskontaminering är det viktigt att inte vidröra änden på fjädern där hårsäcken 
sitter. Om du samlar in prov från fler än en fågel ska du desinficera pincetten med alkohol och tvätta händerna 
ordentligt mellan varje provtagning. 
 
Instruktioner steg för steg: 
. 

1.     Fyll i samtliga uppgifter på provtagningsformulär och testkuvert. 
 
2.     Plocka 5 bröstfjädrar med en rengjord/sanerad pincett (8 st för små fåglar). Ta tag i fjädern så nära 
         huden som möjligt för att undvika att fjädern bryts. Plocka en fjäder åt gången. De plockade fjädrarna 
         måste ha kvar hårsäcken då det är här DNA:et sitter.  
 

3.     Lägg ner fjädrarna i testkuvertet och klistra igen. 
 
4.     Upprepa steg 1–3 för samtliga fåglar som ska testas. 
 
5.     Lägg ner alla testkuvert samt provtagningsformuläret i svarskuvertet 
och posta till oss. 
 
 
 

 
Nästa steg.  
Du kommer få ditt resultat som en PDF-fil skickad till den e-post som angavs vid beställningstillfället. Analystid för 
de olika DNA-testerna hittar ni på vår hemsida under respektive DNA-test. 
 
 
 
 

 
 

Vid frågor besök vår hemsida www.mydnavet.se eller kontakta oss på 
info@mydnavet.se eller 040-69 22 450 


