
OS ID TST (tissue sampling tag) er et bane-

brytende verktøy som gir deg muligheten til 

å høste en vevsprøve fra dyrets øre samtidig 

som du merker det, alt i ett enkelt grep. 

Metoden, som egner seg best for storfe og 

andre drøvtyggere, er både effektiv og  

sikker og kan benyttes allerede fra dagen 

etter at dyret er født. 

Avlsarbeid og sykdomsbekjemeplse 

OS ID TST øremerker egner seg svært godt 

til arbeid som krever analyse av vevsprøver. 

Analyser gir husdyreieren solid grunnlag for 

å ta gode beslutninger for eksempel når det 

gjelder utvelging av produksjonsdyr for avl. 

I flere europeiske land har tissue sample 

tags spilt en sentral og vellykket rolle i  

arbeidet med systematisk bekjempelse av 

sykdommen bovin virusdiarévirus (BVDV). 

Enkelt og brukervennlig utstyr 

Med OS ID TST øremerker kan du lett  

samle fullgode vevsprøver uten bistand fra 

fagfolk. OS ID TST øremerker leveres i sett, 

bestående av tappdel og nål, hulldel og en 

hygienisk tube i plast for oppbevaring av 

prøver. Prøvene tas enkelt med en spesial-

tang, Combi Junior TST.  

Når prøven er tatt, trekkes nåla automatisk 

ut fra tappdelen. Nåla står fast i tanga, og 

du lukker og forsegler vevsprøven ved å 

plassere tuben over nåla mens den står i 

tanga.  

Vevsprøven oppbevares dermed i nåla i 

plasttuben, og tuben sendes til analyse. 

Sikkert 

Hver prøvetube er merket med en unik 

strekkode og samme unike nummer som 

merkene. Dette gir sikker registrering og 

sporing på individnivå. 

Skånsomt for dyret 

Bruken av OS ID TST øremerker er skånsom 

for dyret. Med en nåldiameter på bare 3 

millimeter etterlates kun et lite hull i øret 

hvor merket sitter godt fast. 

Bruksområder for OS ID TST 

• Avlsarbeid 

• Forskning 

• Sykdomsbekjempelse 

 

Merketyper, størrelser og farge 

• OS ID TST Stor: 70 x 57 mm 

• OS ID TST Rund: Ø 28 mm  

• Leveres i gul farge 

OS ID TST – kombinerer effektiv innhenting av vevsprøver med merking 

 

OS ID TST leveres i sett med øremerke, nål og tube for vevsprøve. Du kan velge mellom flere typer merker og tuber. Det er også mulighet for en 

elektronisk merkeløsning. Til påsetting brukes tanga Combi Junior TST.  
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