
OptiGenillä saatavana olevat geenitestit ja hinnat 

 

Optigen on saanut PRAn prcd-muodon geenimutaatiotestin valmiiksi. Tieto julkaistiin 1.6.2005. 

Mutaatiotestin tulos on täysin varma prcd-muodon suhteen. Merkinnät tuloksille ovat Terve 

(Normal/Clear, entinen A), Kantaja (Carrier, entinen B) ja Sairas (Affected, entinen C). Villakoirille 

kyseinen testi on saatavana hintaan 195 USD. Testaamalla koirasi alennusjakson aikana ja 

lähettämällä tilauksesi sähköisesti (Online) saat 25% alennuksen. 

Huom! Ajantasainen hinnasto löytyy Optigenin sivuilta https://www.optigen.com/index.html 

 

Pentuetestauksen hinta 135 USD/ pentu. Sillä voi testata vähintään kaksi samaan pentueeseen 

kuuluvaa pentua. Pennut eivät saa olla näytteenottohetkellä 16 viikkoa vanhempia. Niiden täytyy 

olla tatuoituja tai mikrosirutettuja, mutta välttämättä ei vielä rekisteröityjä. Kaikki saman pentueen 

näytteet tulee lähettää samanaikaisesti yhdessä paketissa. Jokaisesta pennusta tulee täyttää oma 

kaavakkeensa. Online kaavaketta täyttäessäsi valitse ” I am requesting tests for multiple dogs from 

the same litter, and need to add another dog" painike sen jälkeen kun olet täyttänyt ensimmäisen 

pennun tiedot. Pennut, jotka testataan, saavat virallisen todistuksen vasta kun niistä esitetään kopiot 

rekisteritodistuksesta ja tunnistusmerkinnästä, jotka vastaavat näytteen mukana lähetettyjä tietoja. 

Ota yhteyttä OptiGeniin genetest@optigen.com saadaksesi tarkemmat ohjeet maksamista varten 

sekä ajantasaiset hinnat. 

 

 

Kahden terveeksi testatun vanhemman jälkeläisten testi on saatavilla hintaan 95 USD. Sinun 

tulee lähettää kaikki alla mainittu suoraan OptiGenille saadaksesi alennetun hinnan: 

 

1. Täytetty lomake http://www.optigen.com/opt9_normaltonormal.html  

2. Kopiot* molempien vanhempien testiraporteista, josta näkyy OptiGen Accession #  

3. Kopio testattavan koiran rekisteritodistuksesta, josta käy ilmi vanhemmat  

4. Tulostettu, täytetty ja allekirjoitettu tilauslomake (ei Online mahdollisuutta) 

http://www.optigen.com/opt9_printform.taf?lang=en  

5. Verinäyte 

 

* Asiakkaan vastuulla on hankkia kopiot vanhempien testiraporteista. OptiGen ei voi antaa tietoja 

raporteista ilman koiran omistajan kirjallista lupaa. 

 

 

Ohjeita onnistuneeseen Online-tilauskaavakkeen täyttämiseen 

Ennen kuin aloitat Online kaavakkeen täyttämisen varmistu siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat 

tiedot ulottuvillasi. Tarvitset testattavan koiran rekisteritodistuksen, aikaisemmin suoritetun 

silmätarkastuslausunnon (jos sellainen on suoritettu), alennuskoodin, luottokortin numeron ja 

voimassaoloajan. 

Online-kaavakkeen täyttöohjeet: 

 

1. Mene OptiGenin sivuille ja valitse yläpalkista “Order Test”. 

 

2. Valitse joko Online form: täytät ja lähetät kaavakkeen sähköisesti tai Printable Form: tulostat 
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kaavakkeen ja täytät sen käsin. Online-kaavakkeella lähetetystä tilauksesta saat 5% alennuksen. 

 

3. Sample information: valitse ensimmäinen vaihtoehto, jos verinäytteesi on jo syväjäädytettynä 

OptiGenillä. Valitse jälkimmäinen vaihtoehto, jos lähetät verinäytteen kyseessä olevan tilauksen 

mukana. 

 

4. Sample Storage: jos haluat syväjäädyttää lähettämäsi verinäytteen ($35) valitse ”Yes”. Ellet, 

valitse ”No”. 

 

5. Owner Information: omistajan tiedot. Kaikki lihavoidut alueet ovat pakollisia täytettäviä. 

 

6. Reports: voit valita vain yhden tavan johon testituloksesi lähetetään. Email sähköpostitse, fax 

faksiin. Tuloksia ei anneta puhelimitse. Kaikki testatut koirat saavat todistuksen myös postitse. 

 

7. Dog Information: koiran tiedot. Kaikki lihavoidut alueet ovat pakollisia täytettäviä. Jos jokin tieto 

ei ole saatavilla ruksaa N/A. 

 

8. Disease History: koiran aikaisemmat tarkastukset. Valitse ”Never Examined” jos koiraasi ei ole 

aikaisemmin silmätarkastettu. Anna viimeisimmän tarkastuksen kuukausi, päivämäärä ja vuosiluku. 

Jos tarkastuksessa ei ole havaittu mitään silmäsairauksia, valitse ”None”. Kirjoita ”Comments” 

kohtaan jos tarkastuksessa mainittiin jotain poikkeavaa. Jos tiedossasi on silmätarkastuksen tehneen 

eläinlääkärin tiedot, kirjoita ne alla olevaan kenttään. 

 

9. Paina ”Continue” päästäksesi seuraavalle sivulle. 

 

10. Review Dog and Owner Information: Tältä sivulta voit tarkastaa juuri syöttämiesi tietojen 

oikeellisuuden. Jos huomaat jotain korjattavaa, palaa takaisin ”Edellinen” painikkeella. 

 

11. Tulosta tämä sivu ennen kuin jatkat eteenpäin! 

 

12. Klikkaa ”I have printed this page. Continue” päästäksesi seuraavalle sivulle. 

 

13. Submit Test Request Continued: Jos haluat lisätä tilaukseesi toisen koiran eri pentueesta, valitse 

ensimmäinen ruksi 

 

TAI jos haluat lisätä tilaukseesi koiran samasta pentueesta, valitse toinen ruksi 

 

TAI jos sinulle ei ole enempää koiria lisättävänä, valitse kolmas ruksi 

Paina ”Continue” jatkaaksesi seuraavalle sivulle. 

 

14. Submit Test Request Continued: Valitse ensimmäinen ruksi jos et halua pitkäaikaista 

syväjäädytystä verinäytteellesi. Valitse toinen ruksi jos haluat verinäytteesi pitkäaikaiseen 

säilytykseen. Paina ”Continue” jatkaaksesi seuraavalle sivulle. 

 

15. Request Test(s): Juuri syöttämäsi tiedot koirasta/koirista näkyvät tällä sivulla. Valitse haluamasi 

testi koirallesi. Kun lähetät tämän tilauksen onlinena, saat automaattisesti 5 % alennuksen. Jos 

osallistut joukkotestauksen aikana, alennuskoodi tulee alla olevaan kenttään ”Group Discount 

Code”, jolla saat 20 % alennusta. Paina ”Continue” jatkaaksesi seuraavalle sivulle. 

 



16. Submit Your Order: Tältä sivulta näet mitä olet tilannut ja paljonko se tulee maksamaan USA:n 

dollareina. Valitse tapa, jolla maksat ”Check or Money Order” tai ”Visa or Mastercard”. Sivu on 

tietosuojattu, joten voit turvallisin mielin laittaa luottokortin numeron, voimassaoloajan ja kortin 

omistajan nimen sivun alalaidassa oleviin kenttiin. Jos valitset shekin, se täytyy erikseen tilata 

pankista ja tilausaika on noin viikon. Kummassakin tapauksessa tulosta tämä sivu! 

 

17. Paina ”Submit Your Order to OptiGen” lähettääksesi tilauksesi OptiGenille. 

 

Jos tilauksesi lähettäminen onnistui, saat seuraavalle sivulle näkymään THANK YOU…ORDER IS 

COMPLETE! 

 

Ohjeet verinäytteen ottamista varten 

Ajan varaaminen eläinlääkärille 

Verinäytteen voi ottaa oma eläinlääkärisi tai laillinen eläinlääkärin assistentti. Näytettä on 

käsiteltävä alla olevan ohjeen mukaisesti. Varaa aika näytteenottoa varten alkuviikkoon, jolloin 

vältyt näytteen joutumisen seisomaan postissa viikonlopun yli. Varmista etukäteen eläinlääkärin 

vastaanotolta, että heillä on koeputkia, joissa veri EI HYYDY kuljetuksen aikana. 

 

Tilauskaavake 

Ota vastaanotolle mukaasi tilauskaavake/kaavakkeet. Jokaiselle testattavalle koiralle täytyy olla 

oma kaavakkeensa, vaikka ne olisivat samasta pentueesta. Eläinlääkärisi allekirjoittaa kaavakkeet 

omalta osaltaan ja samalla varmistaa, että koiralla, josta veri on otettu, on tatuointi/mikrosiru. 

 

HYYTYMÄTÖN verinäyte 

Vastaanotolla tarvittavat välineet: 

- veren hyytymisen estävä koeputki, jossa laventelin (purppuran) värinen korkki, mikä 

tahansa koko käy 

- pieni MiniGrip pussi, jonne koeputki laitetaan. 

- kaksi tarralappua, joihin merkitään omistajan nimi, koiran nimi, tatuointi/mikrositunnumero 

ja päivämäärä – toinen tarra koeputkeen, toinen MiniGrip pussiin 

- näytteenotossa käytettyjen neulojen ja putkien tulee olla uusia, alkuperäisessä 

pakkauksessaan, ei koskaan uudelleen sterilisoituja 

 

Jos verta otetaan useammasta koirasta samanaikaisesti, jokaiselle koiralla tulee käyttää uutta neulaa 

ja putkea. Jokaisen koiran näyte tulee laittaa omaan merkittyyn koeputkeensa ja MiniGrip pussiinsa. 

Varmistu siitä, että jokainen tarra vastaa oikeaa näytettä. 

 

- Verta tarvitaan 1-3 ml per koira. 

- Siirrä veri heti koeputkeen, jossa se ei hyydy. 

- Kääntele putkea useita kertoja varmistuaksesi, että putken hyytymisen estävä aine sekoittuu 

kunnolla vereen. HYYTYNYTTÄ VERTA EI VOIDA KÄYTTÄÄ. Älä lähetä hyytynyttä 

verta. Ota uusi verinäyte, jos tarpeellista. 

- Älä teippaa koeputken korkkia kiinni. 

 

 

 



Verinäytteen pakkaaminen 
 

Jos vain mahdollista, yritä lähettää verinäyte heti samana päivänä kuin se on otettu. Varmistu siitä, 

ettei kuljetusajalle satu viikonloppua tai juhlapyhiä. Lähetä verinäytteesi seuraavanlaisesti 

pakattuna: 

- Koeputki pieneen MiniGrip pussiin.  

- Laita talouspaperiarkki pussiin mukaan. Jos koeputki sattuu vuotamaan, veri imeytyy 

paperiin. Älä kuitenkaan kääri putkea talouspaperiarkkiin. Varmista, että pussinsuu on 

tiiviisti kiinni. 

- Kääri pussissa oleva koeputki kuplamuoviin löysästi, älä teippaa. 

- Varaa jokin pieni laatikko postitusta varten. Posteissa on myytävänä jonkin verran 

pakkaustarvikkeita. 

- Muista laita myös tilauskaavake paketin sisään! 

 

 

Verinäytteen lähettäminen suoraan OptiGenille 
 

Alennusjakson aikana otetut verinäytteet tulee lähettää suoraan OptiGenille New Yorkiin. 

Tulosta USA:n tullia varten alla oleva teksti kahtena kappaleena. Toinen tulee kiinnittää 

lähetettävän paketin ulkopuolelle, toinen tulee paketin sisälle. Muista allekirjoitus ja päiväys. 

 

THIS PACKAGE CONTAINS - MEDICAL PROBES - NON-RESTRICTED 

 

Regarding USDA Guidelines of Importation - #1102 Feline and Canine Material 
I understand that a USDA import permit is not required for this canine material since I can 
provide the following true statements. 

1. The material in this shipment is canine (dog) tissue.  
2. This material does not contain any other animal derived material (ie. from livestock 

or poultry).  
3. This material was NOT derived from cats and/or dogs which were inoculated with or 

exposed to any infectious agents of agricultural concern. 

I declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge. 

Signature: 

Print Name: 

Please contact Becky Iddings at OptiGen, LLC, the recipient, for more information at: 
phone - (607) 257-0301; fax - (607) 257-0353 

 

 



Pyydä postista kuljetus, jolla pakettisi on perillä 2-3 päivässä. Paketin voi myös vakuuttaa tai sen 

voi lähettää pikana, jolloin hinta nousee melkoisesti. Saat päättää itse millaisena pakettisi haluat 

lähettää. 

 

OptiGen, LLC 

Cornell Business & Technology Park 

767 Warren Road, Suite 300 

Ithaca, NY 14850 

USA 

 

 

Verinäytteen lähettäminen Hollantiin 
 

Jos testaat koirasi muulloin kuin alennusjakson aikana, voit lähettää pakettisi myös Hollantiin 

osoitteeseen: 

 

VHL-Dr. van Haeringen Laboratorium b.v. 

Agro Business Park 100 

6708 PW Wageningen 

The Netherlands 

Phone: (0317) 416402 

Fax: (0317) 426117 

Email: info@vhlgenetics.com 

Website: www.vhlgenetics.com 

 

VHL käsittelee verinäytteen ja lähettää sen edelleen OptiGenille New Yorkiin testattavaksi. Testin 

valmistuttua OptiGen lähettää tuloksen VHL:ään, joka puolestaan lähettää sen edelleen koiran 

omistajalle. VHL lähettää näytteitä OptiGenille kerran viikossa. 

 

 

Tuloksen julkaiseminen Suomen Villakoirakerhon sivuilla 
 

Jos haluat tuloksen julkiseksi, lähetä se jalostustoimikunnan sihteerille. Sähköpostikopio riittää 

jälleenlähetyksenä. 
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