P-TEST
Urinuppsamling
P-testet lämpar sig bäst för färsk urin som kan samlas in när som helst under dygnet. Det är viktigt att du använder
en torr och ren behållare. Förvara urinprovet i rumstemperatur och genomför testet inom två timmar.
För att samla upp urin så kan du antingen försöka ta tillfället i akt när du vet att stoet brukar kissa (t ex efter träning,
vid utsläpp, fodring mm) eller kan du tillverka en uppsamlingsanordning som du fäster under svansen och ställa in
stoet i en box i väntan på att hon ska kissa. En enkel sådan kan du tillverka av en avkapad plastflaska som du håller
på plats i ett plastnät med snören eller stroppar fastsatta i täcket under svansen. (se bild på hemsidan)
Så här utförs testet
P-testet kan utföras på urinprov som är uppsamlat från 100:e dräktighetsdagen fram till en månad innan förväntad
fölning. Vi rekommenderar inte att testet utförs innan 100 dagar har passerats sedan sista bestäckningsdagen. Utför
testet i rumstemperatur och med bra belysning.
1. Urinprovet och P-testet bör förvaras 30 minuter i rumstemperatur innan testet utförs.
2. Tag ut nål och plastspruta från förpackningarna och sätt på nålen på sprutan.
3. Dra upp 1,5 ml urin i sprutan.
4. Stick nålen genom membranet i glasflaskan och töm sprutans innehåll (det ska nå upp till markeringen på flaskan).
5. Blanda innehållet med urinen genom att vända flaskan 3-4 ggr. Se till att de blå/lila kornen löses upp ordenligt.
6. Låt testet stå i rumstemperatur och läs av det efter 1 minut och 10 minuter enligt tabellen nedan:

Färg
Minuter
Resultat
Gulorange
1-10
Ej dräktig
Ljusgrön
10
Dräktig
Grön
10
Dräktig
Blågrön
10
Dräktig
Mörkblå
10
Dräktig
			
Om du är osäker på resultatet så råder vi dig till att vänta 10 dagar och sedan testa igen. Otydliga resultat är
vanligare tidigt i dräktigheten samt vid gamla ston eller de som väntar föl för första gången, då hormonnivåerna
kan vara något lägre. Vissa ston har en väldigt mörk eller till och med lite röd färg på urinen. I de fallen blir
resultatet för ej dräktig lite mer åt det rödaktiga hållet än åt det gula. Avläs inte resultatet efter det att 10 minuter
har passerat eftersom det kan skikta sig och åter bli urinfärgat efter ett tag.
Så här funkar det
P-testet fungerar genom att snabbt analysera förekomsten av dräktighetshormonet östronsulfat i urinen. Testet
används från dygn 100-300 i dräktigheten. Tillförlitligheten är 97,4 % för dräktigt resultat och 94,4 % för ej
dräktigt resultat. Förvara testet mörkt, svalt och torrt. Undvik fukt och starkt solljus.

Begränsningar och Garanti
P-TEST är framställt som ett diagnosiskt test för att fastställa dräktighetsstatusen för hästar. Det finns inga garantier, uttalade, antydda eller
på annat sätt indikerade som sträcker sig utanför denna beskrivning av produkten. EMLAB GENETICS LLC eller Avelssto.se ansvarar inte
för egendomsskada, person- eller hästskada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.
Garantin är begränsad till utbyte av ett defekt/icke fungerande test till ett nytt inom 30 dagar. Återsänd då det felaktiga testet med en kort
beskrivning av vad du är missnöjd med så skickar vi dig ett nytt utan kostnad. En förutsättning för att garantin ska gälla är att testet är korrekt
utfört enligt bifogade instruktioner. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@avelssto.se . Lycka till!

