
IFYLLES AV DJURÄGARE

Ev meddelande till laboratoriet:

Fakturaadress:

Tele: Fax:
Provtagningsdatum:
åååå-mm-dd

åååå-mm-dd
Datum för senaste avmaskning:

Preparat:

Namn

Adress

Postnummer Ort

e-post:

Ev. kundnummer:

Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress.
Vi svarar normalt ut via e-post. Se medföljande avmaskningstips.Önskad Analys:

Djurslag:

Ras:  

Information om djuret

Namn:

Kön: Ålder:

Datum: Sign:

Provsvar

Undersökning utförd av:

Besvarat den:

Ankom labb:

Journalnummer:

Analyserande laboratorium:
Vidilab
Box 33, 745 21 ENKÖPING
Tel: 0171-441260
Epost: provsvar@vidilab.se

SA 170912

Art/arter:

Tolkning av provsvar:

Övriga undersökningar

Diskutera alltid eventuell behandling 
med kunnig veterinär!
För kontaktuppgifter se www.vidilab.se.

IFYLLES AV LABORATORIET

För att beställa en kollamaskenlåda eller andra kollamaskenprodukter,
besök vår webshop på www.kollamasken.nu

Personnummer ååmmdd-xxxx

ALLMÄNNA ANALYSER
Följesedel



Vidilabs villkor
Allmänna villkor
Ackreditering
Vidilab är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Detta 
gör att du kan lita på att Vidilabs provsvar är kvalitetssäkrade och att de håller en hög kvalitet.
I vår prislista på www.vidilab.se kan du se vilka analyser som är ackrediterade.

Personuppgiftslagen
Alla personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL) som har sin grund i ett EU-direktiv. Denna syftar till 
att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Behandling av 
personuppgifter hos Vidilab avser administration och fullgörelse av ingångna avtal. Om du vill ha information om vilka 
personuppgifter om dig som behandlas av Vidilab kan du skriftligen begära det.

Generellt om analyssvar/svarstider
Vår målsättning är att lämna ett provsvar samma dag provet kommit till labbet. Vissa tilläggsanalyser tar mer än en dag att 
utföra och svaras då ut när analysen är klar. I de flesta fall får du ett preliminärsvar samma dag provet kommit till labbet.
Analys av lungmask tar en dag extra för labbet att utföra. 

OBS! Om du inte fått ditt provsvar inom tre dagar, tveka inte att kontakta labbet för besked, helst via 
e-post på provsvar@vidilab.se

Försäljningsvillkor
För priser se vår prislista på www.vidilab.se 

Priserna gäller från och med 1 januari varje nytt kalanderår och tills vidare. Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. 
Vidilab reserverar sig för felskrivningar och rätten att justera prislistan vid behov.

Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En påminnelseavgift på 45 SEK tillkommer vid för sen betalning.

Expeditionsavgift: 20 SEK på kostnader under 1000 SEK.

Rabatter/avtal: Vid större provmängder, kontakta laboratoriet för överenskommelse om pris.

Faktureringsvillkor: 18års åldersgräns eller målsmans namn och personnummer. 

Analys av Giardia sp. och Lungmask
Då Giardia-cystor och Lungmasklarver utsöndras sporadiskt är det lämpligt att ta träck från tre separata dagar
för att vi ska kunna utföra en så säker analys som möjligt. 


