
Veterinary Parasep® Faecal Filters
Souprava pro detekci vajíček parazitů v trusu k použití ve veterinární medicíně.

Souprava je určena ke stanovení počtu vajíček parazitů dvěma metodami: 
1. Vylepšenou, modifikovanou metodu dle McMastera.
2. Modifikovanou metodou dle McMastera.

Popis Parasep Faecal filtru:
Míchací nádobka 50ml + uzávěr (obsahuje 
plastové granule pro rozmělnění trusu)

                                                Filtr

Testovací zkumavka 15 ml + uzávěr (na 
zkumavce je vyznačena stupnice 0 -15 ml)

Procedura stanovení vajíček parazitů modifikovanou metodou dle McMastera:

Krok 1.
Do 50 ml míchací nádobky přidejte:

• dvě kapky antipěnidla
• 3 gramy trusu
• 42 ml nasyceného roztoku NaCl
• zavřete nádobku a 30 vteřin třepejte dokud vzorek nebude 

rozmělněn

Krok 2.
• našroubujte  filtr na prázdnou 15 ml testovací zkumavku
• otevřete míchací nádobku  s rozmělněným vzorkem a

našroubujte na filtr proti testovací zkumavce
• překlopte celou sestavu do horizontální polohy a protřepte

Krok 3.
• otočte sestavu tak aby testovací zkumavka směřovala svisle k zemi
• třepejte  se  sestavou  vertikálním  pohybem  (filtrace  roztoku)  dokud 

hladina 
vzorku v testovací nádobce nedosáhne rysky 5 ml

• testovací zkumavku odšroubujte od filtru, filtr s míchací nádobkou     
zlikvidujte

• testovací zkumavku se vzorkem uzavřete a 6 x převraťte
• napipetujte vzorek z testovací zkumavky do první počítací komůrky
• testovací zkumavku se vzorkem uzavřete a opět 6 x převraťte
• napipetujte vzorek z testovací zkumavky do druhé počítací komůrky

Krok 4.
Počítání

• k získání průměru sečtěte hodnoty napočítaných vajíček z obou komor a podělte dvěmi
• k získání hodnoty EPG (Eggs Per Gram) - počet vajíček parazitů v 1 gramu trusu:

Počet vajíček v 1 gramu trusu (EPG) =         x 100(Počet vajíček v komůrce č.1 + Počet vajíček v komůrce č.2)
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3 gramy vzorku

2 kapky antipěnidla

42 ml nasyceného roztoku NaCl



Procedura stanovení vajíček parazitů vylepšenou modifikovanou metodou dle McMastera:

Krok 1.
Do 50 ml míchací nádobky přidejte:

• dvě kapky antipěnidla
• 3 gramy trusu
• 42 ml destilované vody
• zavřete nádobku a 30 vteřin třepejte dokud vzorek nebude 

rozmělněn

Krok 2.
• našroubujte filtr na prázdnou 15 ml testovací zkumavku
• otevřete míchací nádobku  s rozmělněným vzorkem a

našroubujte na filtr proti testovací zkumavce
• překlopte celou sestavu do horizontální polohy a protřepte.

Krok 3.
• otočte sestavu tak aby testovací zkumavka směřovala svisle k zemi
• třepejte se sestavou vertikálním pohybem (filtrace roztoku) dokud hladina 
• vzorku v testovací nádobce nedosáhne rysky 15 ml 
• testovací zkumavku odšroubujte od filtru a filtr s míchací nádobkou     

zlikvidujte
• testovací zkumavku se vzorkem uzavřete a centrifugujte při 450 x g 

po dobu 90 vteřin
• otevřte testovací zkumavku a odlijte supernatant do odpadu
• ke zbylému peletu (sedimentu) v testovací zkumavce přidejte 15 ml nasyceného 

roztoku NaCl uzavřete a protřepáním rozsuspendujte sediment
• testovací zkumavku se vzorkem 6 x převraťte
• napipetujte vzorek z testovací zkumavky do první počítací komůrky
• testovací zkumavku se vzorkem uzavřete a opět 6 x převraťte
• napipetujte vzorek z testovací zkumavky do druhé počítací komůrky

Krok 4.
Počítání

• k získání průměru sečtěte hodnoty napočítaných vajíček z obou komor a podělte dvěmi
• k získání hodnoty EPG (Eggs Per Gram) - počet vajíček parazitů v 1 gramu trusu:

Počet vajíček v 1 gramu trusu (EPG) =         x 100

Kat.č. Popis Balení
WD0059 Veterinary Parasep Faecal Filters 10 ks/bal.

Výrobce: Distributor:
Woodley Equipment Company Ltd. LABtechnik s.r.o. 
Old Station Park Buildings,St. John Street Kamenice 34, Brno 625 00
Horwich, Bolton, Lancashire, BL6 7NY, UK Tel.: + 420 547 253 119

E-mail: info@labtechnik.cz, www.labtechnik.cz

(Počet vajíček v komůrce č.1 + Počet vajíček v komůrce č.2)
2

42 ml deionizované vody

2 kapky antipěnidla

3 gramy vzorku


