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UTTAKSVEILEDNING
SMOLTVISION
For prøveuttak til realtime
RT-PCR anbefales det å ha
følgende utstyr tilgjengelig:
• Barkoderør med RNA-later
fra PHARMAQ Analytiq
• Bedøvelse
• Isoporeske/konvolutt med
bobleplast
• Kjøleelement
• Pinsett, skalpellblad
og-/eller disseksjonssaks
• Rent underlag
• Tørkepapir
• Bestillingsskjema
• Vekt
• Lengdemåler
Dersom gjelleprøvene kun
skal brukes til smoltanalyse er
det ikke nødvendig å bruke
sterilteknikk under prøveuttak. Skal gjelleprøvene også
undersøkes for patogener, bør
det brukes sterilteknikk for å
unngå kontaminering mellom
prøver.
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