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Procediment de tramesa de mostres  
als Laboratoris de Sanitat Ramadera  
 per controls oficials del bestiar porcí   

   
 
Aquest procediment és un complement del “Procediment de presa, condicionament i 
transport de mostres als Laboratoris de Sanitat Ramadera (LSR) del DAR per al 
diagnòstic veterinari oficial” que en tot moment és d’obligat compliment. En especial 
cal que es compleixin les normes de prevenció de riscos biològics. 

 
ACONDICIONAMENT I TRAMESA DE MOSTRES 
La tramesa de mostres s’efectuarà en el termini màxim de 48 hores des de l’extracció de 
la sang d’acord amb el què s’estableix al procediment general esmentat a l’inici. 
 
 
INFORMACIÓ EN PAPER 
Cada tramesa s’acompanyarà del “Document de tramesa de mostres” i-3772 Model de 
tramesa de mostres de sang de porcí al laboratori de Sanitat Ramadera degudament 
emplenat i signat. 

 
L’apartat de la relació de mostres és pot substituir per un annex que faci referència al 
Document de tramesa de mostres corresponent i on es correlacionin correctament el 
número d’ordre del tub, el número del cròtal de l’animal, l’aptitud i si s’escau el número de 
parts. 
 
La relació de les mostres ha de ser ordenada pel número de tub de forma ascendent (el 
número 1 a dalt) 
 

 

INFORMACIÓ ELECTRÒNICA    

Abans o simultàniament a l’entrada de les mostres al laboratori caldrà trametre al LSR 
corresponent un fitxer informàtic que compleixi els següents requisits: 

Tipus d’arxiu:   EXCEL 

El contingut i ordenació del fitxer s’ha de correspondre amb l’apartat o annex de la 
relació de mostres del “Document de tramesa de mostres i-3772 que s’hagi tramès en 
paper. 
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Títol de l’arxiu:  Marca Oficial_p_data extracció (la lletra p correspon a l’espècie i 
permet al laboratori distingir l’espècie) 

Exemple:0940AA_p_20100715.xls (la data ha de tenir el format: AnyMesDia) 

S’ha de respectar el dígit entre els tres primers dígits (numèrics) de la Marca Oficial 
i els dos últims (lletres).   

Nom de la pestanya: Laboratori 

Contingut:  

* Columna A – Número de Tub ordenat de forma ascendent (a dalt l’1) 

* Columna B – Identificador Animal (núm. cròtal) 

* Columna C – Aptitud: R, RI, RE, E o G. (vegeu document i-3772 d’entrada de 
mostres de porcí) 

* Columna D - Número de parts: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 

IMPORTANT: No es poden deixar línies en blanc 

El contingut de la resta de pestanyes i de columnes de la pestanya “Laboratori” no es té 
en compte a l’hora d’importar les dades al programa ORALIMS. 

El Servei de Prevenció Sanitària us pot facilitar un model de fitxer EXCEL ja preparat per 
a trametre les dades i alhora imprimir el full d’entrada de mostres de porcí al LSR 
normalitzat:  i-3772.  També el podreu descarregar a l’apartat de laboratoris de sanitat 
ramadera del web del DAR 
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