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Στο εργαστήριο θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΖΩΟΥ. Τα κεφάλια θα πρέπει να έχουν αποκοπεί από εξειδικευμένο άτομο 

εμβολιασμένο κατά της λύσσας (κατά προτίμηση κτηνίατρο), το οποίο θα έχει πάρει τα 

κατάλληλα μέτρα προστασίας (γάντια, ποδιά, γυαλιά). Το υπόλοιπο σώμα θα πρέπει να 

καταστρέφεται. Σε περίπτωση ζώων κάτω του ενός (1) κιλού (π.χ. νυχτερίδες) να 

αποστέλλεται ολόκληρο το ζώο.  

Κατά παρέκκλιση και μόνο όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος κτηνίατρος για την 

απόσπαση της κεφαλής από το υπόλοιπο σώμα, είναι δυνατή η αποστολή νεκρού ζώου το 

βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 8 Kg. Στην περίπτωση αυτή, ολόκληρο το πτώμα του 

υπό εξέταση ζώου να είναι κατάλληλα συσκευασμένο και συντηρημένο υπό ψύξη.  

Το δείγμα θα πρέπει να ψεκάζεται με εντομοκτόνο (π.χ σκεύασμα που να περιέχει 

περμεθρίνη) πριν συσκευαστεί. Τα δείγματα αυτά εμπίπτουν στην «Κατηγορία Β» 

σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του ΙΑΤΑ. Η κατάλληλη ονομασία είναι «Βιολογικό 

υλικό, Κατηγορία Β» και φέρει την ένδειξη «UN 3373».  

Συγκεκριμένα, η συσκευασία πρέπει να είναι τριπλή, σύμφωνα με τους διεθνείς 

κανονισμούς για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκθεσης στον παθογόνο παράγοντα.  

Η τριπλή συσκευασία έχει ως εξής:  

Αρχική συσκευασία: Υδατοστεγής πλαστική σακούλα βαρέως τύπου που να περιέχει 

απορροφητικό υλικό (χαρτί, εφημερίδα κτλ) για να αποφευχθεί η διαρροή σωματικών 

υγρών. Τυχόν αιχμηρά σημεία του δείγματος πρέπει να καλύπτονται με πολλαπλές 

στρώσεις εφημερίδας. Η αρχική συσκευασία πρέπει να είναι πάντα καλά κλεισμένη.  

Δεύτερη συσκευασία: μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο βαρέως τύπου με καπάκι ή 

υδατοστεγής πλαστική σακούλα βαρέως τύπου που να περιέχει απορροφητικό υλικό 

(χαρτί, εφημερίδα κτλ) για να αποφευχθεί η διαρροή σωματικών υγρών.  

Το έντυπο αποστολής δείγματος θα πρέπει να εσωκλείεται σε πλαστική σακούλα 

(ziplock), να επικολλάται στην εξωτερική επιφάνεια της δεύτερης συσκευασίας και να 

αναγράφονται τα εξής:  

▪Είδος ζώου:  

▪Κατάσταση που βρέθηκε το ζώο:  

▪Εάν έχει δαγκώσει άνθρωπο ή άλλο ζώο:  

▪Συμπεριφορά του ζώου- κλινικά συμπτώματα:  

▪Τόπος που βρέθηκε:  

▪Ιδιοκτήτης:  

▪Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας:  

▪Ημερομηνία που βρέθηκε 

Τρίτη συσκευασία: περιέκτης από πολυστυρένιο (φελιζόλ)που να περιέχει κατάλληλο 

αριθμό παγοκύστεων. Πριν την αποστολή η εξωτερική επιφάνεια του περιέκτη πρέπει να 

απολυμαίνεται (π.χ. με χλωρίνη 10%). Μετά την αποκοπή της κεφαλής το υπόλοιπο 

πτώμα συσκευάζεται κατάλληλα και αποστέλλεται προς αποτέφρωση σε εγκεκριμένη 

μονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων.  

Μεταφορά  

Το δείγμα θα πρέπει να αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό στο εργαστήριο με 

ταχυμεταφορά μέσα σε 24-48 ώρες. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να τοποθετείται στην 

κατάψυξη και να αποστέλλεται το συντομότερο. 
 

 


