Lathund PRA-test Optigen
1. www.optigen.com
Google chrome fungerar bäst. Internet explorer och Microsoft Edge fungerar sämre - data raderas om man måste backa, så
var mycket noggrann med att du fyller i alla fält.
2. Klicka på ORDER TEST
3. Ange info om provet:

->

ORDER TEST ONLINE

5. Fyll i Namn, adress osv. Alla fetstilta fält.
6. Välj att få svar även på mail så får du svaret snabbare:

7. Uppgifter om hunden:

8. Uppgifter om tidigare ögonlysning och ögonlysande veterinär / eller kryssa “Never examined”

9. När du är klar med sidan, klicka CONTINUE

Om du skulle få felmeddelande på nästa sida för att du har missat information, t ex:

Gå tillbaka genom att klicka på länken “Back to the top”, eller backa din webbläsare 1-2 ggr och rätta till felet.
Kontollera från början av formuläret att alla fält fortfarande är ifyllda innan du clickar på CONTINUE igen.
1O. Kontrollera dina uppgifter och SKRIV UT sidan. (Alternativt spara som en PDF på sticka om du inte kan skriva ut).
11. När du har skrivit ut eller sparat dokumentet, Klicka vidare med “I have printed this page. Continue”

12. Välj om du vill lägga till en hund. Välj i så fall om den är från annan kull eller från samma kull.
Alternativt, om du är klar, “I have entered all my dogs...” Klicka CONTINUE

13. I nästa steg ser du priserna och väljer du det eller de test du vill göra och avmarkerar de du inte vill göra.
(Det senaste PRA-testet som kom 2o17 är PRA B. Enligt bakgrundsforskningen står “B” för ca 55% av fallen.
PRA A är mycket ovanlig.)
14. Skriv ut frakthandling:
a) Klicka på “INSTRUCTIONS & INFORMATION” i huvudmenyn.
b) Klicka på “SAMPLE COLLECTION & SHIPPING”
c) Klicka på “INTERNATIONAL DIRECT TO OPTIGEN”
15. Skriv ut hela sidan i två exemplar. Skriv under båda. Det ena tejpas på försändelsens utsida, det andra läggs tillsammans
med övriga papper. Nedan text måste vara synlig på försändelsens utsida.

16. Adress:

17.






Hos veterinären:
Beställ tid på en måndag så provet hinner fram under veckan.
Ett prov per hund, minst 1-3ml i EDTA-rör.
Veterinären måste kontrollera CHIP och underteckna dina utskrifter. Även du som ägare ska skriva under. Se bild nedan.
Använd vadderat kuvert och lägg blodprovet i plastpåse.
Du eller veterinären postar paketet snarast möjligt.

Lycka till! Mvh Therese Egermark Winscher

