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Denne blanket findes i en elektronisk udgave på www.foedevarestyrelsen.dk og på www.virk.dk

La 23,0-1649

Prøven er udført efter gældende bestemmelser herom

Vejledning – tuberkulinprøver
Påbudte prøver

er sådanne prøver, der i særlig anledning f.eks. ved mistanke om TB,
foranstaltes af fødevareregionens beredskabscenter.

Eksport / import prøver

foranlediges af eksport- eller importbestemmelser. Prøverne kan udføres
dels som besætningsprøver, dels som enkeltdyrsprøver.

Udførelse

prøven skal udføres efter den til enhver tid gældende vejledning om
foretagelse af tuberkulinprøver.

Reaktion

Dyr, der ved en tuberkulinprøve viser reaktion for bovin tuberkulose
eller som ikke viser tydelig differentiering, skal af dyrlægen, inden
denne forlader den pågældende ejendom, forsynes med et tydeligt
klipmærke – T – på venstre side af krydset.

Ingen reaktion

hvis reaktionstallet er 2,0 eller 2,5 og der ikke findes hudreaktion,
anføres et – i den dertil beregnede rubrik.

Indberetning

enhver prøve med reaktion skal omgående indberettes til
fødevareregionens beredskabscenter. Det samme gælder prøver, som
fødevareregionens beredskabscenter har anmodet dyrlægen om at
foretage.

Bedømmelse

den endelige bedømmelse foretages af fødevareregionens
beredskabscenter.

Honorar

Af hensyn til den videre behandling af listerne, herunder den direkte
afregning af påbudte prøver, skal samtlige rubrikker udfyldes korrekt og
let læseligt.

Underskrift

Den dyrlæge, der udfører tuberkulinprøven, skal underskrive listen.

Kopi af listen

opbevares af den praktiserende dyrlæge i 1 år efter undersøgelsen.

