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ANIMALSKE BLODPRODUKTER

SSI Diagnostica fremstiller blod- og serumprodukter fra 

heste, kvæg, får og kaniner. Blod eller serum er en vigtig 

bestanddel af mange substrater, som anvendes til mikro-

biologisk diagnostik og kontrol. Det indeholder uundværlige 

vækstfaktorer og spiller en betydningsfuld rolle ved identi-

fikation af sygdomsfremkaldende bakterier fra mennesker 

og dyr.

Dyrevelfærd
Blodet tappes fra egen donorbesætning af sunde, ikke-me-

dicinerede heste, kvæg og får. Dyrene er opstaldet i løsdrift 

med fri adgang til motionsfolde året rundt og græsning 

i sommerhalvåret. Dyrenes sundhedstilstand og velfærd 

overvåges af SSI Diagnosticas dyrlæger. 

Blodtapning fra donordyr er omfattet af dyreforsøgslov-

givningen og finder sted efter tilladelse fra Dyreforsøgstil-

synet. 

Dyrenes opstaldningsforhold og anvendelse opfylder krave-

ne i ”Bekendtgørelse om dyreforsøg” samt EU-direktiv om 

beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Kvalitet
Kvalitetsstyringssystemet for produktion af dyreblodspro-

dukter er certificeret efter DS/EN ISO 9001:2008 og 

DS/EN ISO 13485:2012. Blodprodukter som indgår i sub-

strater eller analyser til human diagnostik er CE-mærkede. 

Blod fra heste, kvæg og får tappes og behandles aseptisk. 

Fra hver batch undersøges en prøve ved dyrkning i 48 timer 

i et bloddyrkningsmedium. Dermed sikres, at produktet ikke 

er mikrobiologisk forurenet.

SSI Diagnostica anvender selv blod- og serumprodukter til 

fremstilling af substrater. Ved dyrkning af udvalgte refe-

renceorganismer på de pågældende substrater kontrolle-

res, at blodet har de rette vækststimulerende og hæmoly-

tiske egenskaber.

Produktsortiment
Blodprodukterne leveres stabiliseret ved defibrinering eller 

ved tilsætning af antikoagulantia og i forskellige volumina og 

emballagetyper. Nedenfor er vist et udvalg.

Hesteblod Art. no.

Defibrineret Hesteblod 100 mL  23699

Defibrineret Hesteblod 0,5 L  23700 

Defibrineret Hesteblod 1,0 L  35126

Hesteblod med citrat  0,2 L  959 

Hesteserum sterilfiltreret 0,5 L 86866 

Fåreblod

Fåreblod, defibrineret  100 mL   23689

Fåreblod, defibrineret  0,5 L  23690

Fåreblod i Alsevers væske (1+1) 100 mL 955

Fåreblod i Alsevers væske (1+1) 0,3 L  957 

Kvægblod

Kvægblod med citrat  50 mL  77665

Kvægblod med citrat   100 mL  77667

Kvægblod med citrat   0,5 L   77668

Kvægblod med citrat   1,0 L  77669

Kvægserum, sterilfiltreret  0,5 L 78638 

Information og bestilling
Yderligere information om blod og serum fra heste, kvæg, får 

eller kaniner kan fås ved henvendelse til hvidesten@ssi.dk, fax 

+45 4817 2686 eller telefon +45 4817 2040. Oplysninger om blod

fra marsvin eller mus kan fås ved henvendelse til QC Biologisk

Service på telefon +45 3268 3270. 
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