
Fremgangsmåte for å gjennomføre  
HUU (DNA) test 

1. Du kan enten bare bestille time hos din lokale veterinær å be om at du ønsker  
       LABOKLIN DNA test nr 8154 - Hyperuricosuria (SLC)  
       eller 
2. Du kan forberede litt papirarbeid på forhånd selv slik at forbrukt tid (og dermed kost)  
       hos veterinær reduseres. For detaljer se vedlagt beskrivelse. 

 



Gå inn på internett; www.laboklin.com (du vil da få opp følgende bilde) 

Dobbelklikk på «the english version»    NB! Trykker du på det norske flagget skjer det ingenting 

http://www.laboklin.com/


Velge «Service» fra menyen på venstre side 



Velg «Submission form  Genetics dog»  



Fyll ut «Eierdata»  

OLA 

NORMANN 

STORGATA 1 

N1111 BYEN, NORWAY 

OLA.NORMANN@GMAIL.COM 

Kryss av «Report copy to owner» og  
«email» eller «Mail» avhengig om du  
ønsker svaret på email eller pr post 

NB! For at resultatet av HUU testen skal  
kunne registreres på DOGWEB, må man  
krysse av for «Certificate» 



Fyll ut data om «Animal 1» (NB! Inntil 3 hunder på samme skjema)  

Fyll ut  
- Hundens stamtavle navn 
- Rase 
- Kjønn 
- Registrerings nummer 
- Fødselsdato 
- Farge 
- Chip nr (vil bli kontrollert av veterinær) 



Kryss av for ‘’Hyperuricosuria (SLC)’’ på baksiden av skjemaet  



Hos veterinæren 
1. Det sikreste (iflg en veterinær) er å ta blodprøve framfor svaber test                 

(en er da helt sikker på å få med DNA) 
 

       NB! Hvis du er aktiv med utstilling bør du si ifra slik at veterinæren  
       eventuelt tar blodprøve uten barbering  

Prøvesvar 
1. Avhengig hva du krysset av så kommer svaret i posten, pr email eller til din 

veteriær. 
2. Kopi av svaret oversendes så NBK (evnt også NKK når/hvis vi får til registrering 

på DOGWEB.   



Eksempel på prøvesvar:  
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