Alstublieft, de mestkit voor het mestonderzoek van uw paard

1

Schrijf op het label van de plastic zak de naam van het paard, de naam van
de eigenaar en de datum waarop je het monster hebt genomen.

2

Pak met de handschoen 1 á 2 ballen verse mest die NIET met de grond in
aanraking zijn geweest.

3

Doe de mestballen in de plastic zak met label en druk deze een klein beetje
plat.

4

Doe de handschoen uit en stop de plastic zak met het monster in de gripzak
en doe het absorptiemateriaal er bij.

5

Bewaar het monster koel tot het moment van afleveren. Lever het monster zo
snel mogelijk in.

6

Vul de vragenlijst zo compleet mogelijk in en doe deze in de gripzak. Zie de
achterkant van deze instructie voor de vragenlijst.

7

Doe de plastic zak samen met het absorptiemateriaal tussen de kartonnen
bescherming en doe deze in de gripzak.

9

Lever het monster zo snel mogelijk in bij HippoSupport. Controleer voor het
afleveren op onze website onze openingstijden op vakanties en feestdagen. Je
kunt gebruik maken van de speciale aflverebox voor het geval wij er niet zijn.

A

Het mestonderzoek van HippoSupport is gericht op gezonde paarden. Heb je het vermoeden dat je
paard niet gezond is? Neem dan contact op met je dierenarts.

B

Het mestonderzoek van HippoSupport is voornamelijk gericht op het vaststellen van worminfecties
van de (grote/kleine) bloedworm, spoelworm, veulenworm. De lintworm scheidt onregelmatig eitjes
uit en daardoor is mestonderzoek onvoldoende betrouwbaar. Longworm, aarsworm en leverbot
kunnen in principe niet (betrouwbaar) met mestonderzoek gevonden worden. Als deze worden
gevonden, wordt dit wel gerapporteerd.

Inhoud van de
mestkit
 Vragenlijst (z.o.z.)

C

Houd er bij het opsturen van het monster rekening mee dat de laatst toegediende wormkuur
minimaal 8 weken geleden is. (Tenzij het om het vaststellen van de effectiviteit van de kuur gaat.)

 Plastic zakje met
label
 Gripzak

D

Heb je vragen? Bekijk dan onze website www.paardenmestonderzoek.com/faq voor de
meestgestelde vragen, of neem contact met ons op: info@hipposupport.nl of 0578-661376.
Met vriendelijke groet,

E

Suzanne Bijl & Richard Verbree
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