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Utökad CWD-övervakning - Åldersbestämning 
Provtagningskitet innehåller följande: 

• Ett buntband och en gul plastbricka. 
• Två styck stora absorberande och stötdämpande kompresser. 
• Två plastpåsar. 
• Ett vitt kuvert. 
• De här instruktionerna.  

 
Dessutom behöver du: 
Kvarvarande etiketter som fanns i kitet för provtagning av hjärnstam 
och lymfkörtlar – använd samma etikettlöpnummer till käken som för 
CWD-proven för en individ. 
Eventuellt tejp (silvertejp eller eltejp) för att tejpa för vassa kanter som 
kan uppstå när du sågar tänderna.  
 
Bilden visar även ungefärlig storlek på de underkäksdelarna du ska 
skicka in.  
 
För att göra en åldersbestämning av djuret behövs en underkäkshalva med kindtänder OCH 
framtänder (två olika analysmetoder används så framtänderna måste skickas in också). Käken tas 
ut enligt figur 1a-b eller figur 2 och skickas sedan till SVA (fig. 3-8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figur 1a. Börja med att lossa hela 
underkäken från skallen genom 
att skära loss tuggmusklerna på 
insidan och utsidan av 
käkvinkeln. Bänd sedan bort 
underkäken genom att dra den 
bakåt. Bänd sedan isär 
underkäken så att du får två 
halvor.  

 

Figur 2. Alternativt såga käken 
direkt utan att lossa den genom 
att såga framför och bakom 
kindtänderna (se till att alla 
kindtänder följer med). Såga 
sedan loss framtänderna. 

Figur 1b. Ta underkäkshalvan med 
framtänderna och såga av vid 
pilarna, till exempel med fogsvans. 
Rensa gärna bort muskler från 
benet. 
Nu bör du ha EN fullständig rad 
kindtänder samt framtänder. 
OBS: för renar behöver underkäks-
halvan ibland inte sågas, annars såga 
enbart snitt nr 2. 
 

Figur 3. Sätt ett buntband med 
plastbrickan runt kindtänderna, 
dra åt hårt. På brickan sätts 
sedan en av de medföljande 
etiketterna.  

 

Figur 4. Lägg de båda käkdelarna på varsin kompress och rulla ihop. 
Kompressernas syfte är framför allt att vara stötdämpande samt förhindra 
att vassa delar av käken river sönder kuvertet inifrån.  
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Notera! Provsvar angående vilken ålder djuret hade kan dröja, då övriga CWD-undersökningar prioriteras. 
 
 
 

Figur 7. Lägg nu de inrullade käkdelarna som är 
förpackade i dubbla plastpåsar i det stora vita 
kuvertet.  

Observera att remissen och provtagningsrören 
skickas i det mindre vita kuvertet och inte 
tillsammans med käkdelarna.  

Figur 8. Förslut kuvertet som på bilden och 
torka/tvätta bort eventuellt blod som har hamnat på 
kuvertet vid hanteringen för att undvika att bloda ner 
andras post, och för god arbetsmiljö för postens 
personal. Lägg kuvertet i en vanlig postlåda eller lämna 
på ett PostNord företagscenter eller hos ett ombud.  

Figur 5. Lägg nu in de inrullade käkdelarna i en av 
plastpåsarna och knyt åt ordentligt. Det är viktigt 
att knyta hårt så att käkdelarna förblir ihoprullade. 

Figur 6. Lägg in påsen med rullarna i den andra påsen. 
Igen, knyt åt hårt! Glöm inte att sätta på en av 
etiketterna på den yttre påsen.  


