Enkeltspeneprøver ku

Journalnr.:

Analysemetode: 9968 Analyse av speneprøver
Prisliste finnes på http://medlem.tine.no

Mottaksdato:

TINE Mastittlaboratoriet i Molde • Postboks 2038, 6402 Molde • Telefon: 918 66 600 • E-post: mastittlab.molde@tine.no

Eiers produsentnummer (10 siffer)

Dato for prøveuttak

Eiers navn:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Kryss av for prøvetaker:
Veterinær

Eier
Veterinærnummer:

Rådgiver

Veterinærens navn:

E-post veterinær:

Veterinær-i.d. må fylles ut for at veterinæren skal få analyseresultatene.
Kryss av hvis prøva fryses før innsending

Rekvirentens signatur

Opprinnelsesmerke på ku (12 siffer)

Årsak til
prøveuttak:

Temp. (1 desimal)

1=Klinisk mastitt alvorlig/moderat
2=Mild klinisk mastitt
3=Subklinisk mastitt, høyt celletall
4=Mistanke mastitt

Symptom jur/spener

5=Kontroll etter tidligere behandling
6=Mye klinisk mastitt/mastittkontroll
7=Høyt celletall tankmelk
8=Høyt bakterietall tankmelk

HF = Glass 1

Allmenntilstand
1=Normal
2= Litt påkjent

3=Tydelig påkjent
4=Sterkt påkjent

9=Kontroll av dyr ved kjøp og salg 13=Forsøk (etter avtale)
14=Kontroll ved avsining
10=Fellesbeite
15=Kontroll 6 dager etter kalving
11=Kontroll gr. B-streptokokker
12=Annet

VF = Glass 2

HB = Glass 3

VB = Glass 4

Kliniske funn

Akutte symptomer
Kroniske symptomer
Akutt speneskade
Kronisk speneskade
Sekretforandringer
CMT (Shalm) i skala 1-5
Må utføres FØR melking

Tidligere mastitt
Behandling ved Lokal behandling med:
prøvetaking
Generell behandling med:
Er kua/juret behandlet med antibiotika siste uka før prøvetaking?

Nei

Ja

Dato hvis ja:

Fylles ut av Laboratoriet
Fylles

ut av laboratoriet

Andre notater:

Bakteriehemmende stoff
Kløverblad
Følsomhet for: Penicillin
Trimet/sulfa
Amox/klav
Ampicillin
Andre

Bakteriefunn
BL. 21-50 18. april 2013 8:35

Se baksiden for veiledning i uttak av speneprøver

TINE Mastittlaboratoriet Molde
Postboks 2038
6402 Molde
Telefon: 918 66 600
E-post: mastittlab.molde@tine.no

Uttak av speneprøver
Prøvene tas slik:
Glass 1: Høyre framspene
Glass 2: Venstre framspene
Glass 3: Høyre bakspene
Glass 4: Venstre bakspene
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OBS:
� Ta prøve fra spene med synlig
mastitt til slutt for å hindre
”smitte” fra glass til glass.
� Sørg for at jur og spener er
tørre under prøvetakingen!
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Papir

• Melk ut 10-15 ml
i prøvekopp

• Rene og TØRRE spener!

• Grundig håndvask!
• Rene og TØRRE hender
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En Spritserviett
pr. spene!

• Gni spenespiss med
70% sprit e.l.

•Hold glasset på skrå og pass på at
strålen går rett i glasset uten søl.
Melkesøl tørkes straks!
• Fyll glasset maks ¾ fullt
• Nedre del av korken og kanten av
glasset MÅ IKKE komme i kontakt med
fingre, gulv, ku e.l.

• Legg prøven kjølig så fort som
mulig. Den kan med fordel fryses før
sending
• Prøver tatt fredag, lørdag eller
søndag fryses før sending mandag.
• Husk frimerke på esken

GODT JUR!
Ta alltid speneprøver:
• Før avsining av alle kyr med geometrisk middel over 100.000
• Av sinbehandla kyr 6 dager etter kalving
• Av alle synlige mastitter
• Av alle mastitter som behandles
• Ved kjøp og salg
Resultater av analyse av speneprøver finner du på Helseutskriften og
http://medlem.tine.no
Helseoversikten – verdens beste mastittstyringsverktøy!
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☺

