INSTRUÇÕES PARA COLETA DE AMOSTRAS DE PELO
POR FAVOR, LEIA COMPLETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DA COLETA DE AMOSTRAS
Contate-nos: 12 3644-3030 ou atendimento@neogendobrasil.com.br
visite-nos em NEOGEN.com/pt/

1
Puxe (não corte) o pelo da vassoura da cauda, não da ponta da cauda.
Puxe o pelo na direção oposta à da qual ele cresce. Isso resulta em menos
quebra do que puxar no outro sentido.

3
As raízes devem estar claramente visíveis. São necessárias
aproximadamente 40 raízes capilares. Para animais com pêlos mais finos,
é necessário um mínimo de 50 a 60 pêlos.

5
Corte o excesso de pêlos que ficam para fora do coletor. Escreva a
identificação do animal e outras informações nos espaços fornecidos (não
retire os folículos que contêm o DNA).

2
No momento da coleta, procurar evitar dias de chuva, pois a umidade que
acompanha os pelos pode mofar a amostra. Evitar também fazer a coleta
após muito manejo, pois no caso de fêmeas a vassoura da cauda pode
estar contaminada com urina. Verifique se o pelo está livre de material
fecal e sujeira. Preserve as raízes do cabelo (folículos), que contêm o DNA.

4
Abra o coletor e retire a película de plástico. Insira a extremidade da raiz
dos pelos no meio do coletor. Sele a película de plástico sobre as raízes do
pelo e feche a aba da tampa do coletor.

6
Registre corretamente as identificações dos animais nos cartões de coleta e
insira essas informações corretamente no formulário de pedido para enviar
as amostras.
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