
Hyperkeratoosi-testin tilaaminen: 

 

1. Testi tilataan Ranskasta Antagenelta osoitteesta www.antagene.com/en 

2. Sivun oletuskielenä on ranska mutta joka kohdassa pystyt vaihtamaan kielen englantiin klikkaamalla 

yläreunassa näkyvää kohtaa 'EN' 

3. Tilataksesi testin sinulla on oltava luotuna oma tili sivustolle. Klikkaa oikeasta yläkulmasta auki 'My 

Account' 

4A. Jos olet joskus aiemmin tilannut sivustolta jonkin testin 

-> kirjaudu sisään vanhoilla tunnuksillasi. 

4B. Jos sinulla ei ennestään ole tiliä: 

-> klikkaa 'create an antagene account', jolloin aukeaa kohta jossa saat luotua itsellesi uuden tai 

aktivoitua vanhan Antagene tilisi. 

-> Uusi tili luodaan oikeanpuolisesta laatikosta, laita ruksi kohtaan 'I dont have any Antagene account' 

ja siirry eteenpäin klikkaamalla 'create a new account' jolloin pääset täyttämään omat tietosi (punaisella 

tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia täytettäviä). 

-> Siirry eteenpäin klikkaamalla 'email verification and account validation' jolloin sähköpostiisi lähtee 

linkki josta klikkaamalla vahvistat uuden tilisi sekä pääset valitsemaan tilillesi salasanan. Tämän 

tehtyäsi tilisi on valmis ja sivusto kirjaa sinut automaattisesti sisään. 

5. Kun olet kirjautunut sisään: 

-> Klikkaa kohtaa 'start a new order' ja tämän jälkeen 'add an animal' josta pääset kirjaamaan tiedot 

koiralle, jolle olet testiä tilaamassa. Syötä vähintään punaisella tähdellä merkityt kohdat ja klikkaa 

'validate'. 

-> Valitse testattava koira kohdasta 'please select an animal' ja ruksita kohta 'Hereditary Footpad 

Hyperkeratosis (HFH-B)'. 

-> Jos haluat testin tuloksen postitse, klikkaa kohtaa 'Receive this animal's result by postmail', jos 

sähköinen tulos riittää niin jätä kohta tyhjäksi. 

-> Hyväksy testi tilaukseen klikkaamalla 'add to order', voit halutessasi lisätä useamman testin samaan 

tilaukseen. Kappalehinta kuitenkin pysyy samana, tilaat sitten yhden tai useamman. 

-> Kun tilaus on kokonaisuudessaan valmis, olet tutustunut tilausehtoihin ja haluat siirtyä maksamaan, 

ruksita kohta 'I have read and accept Antagene sales conditions' ja klikkaa 'validate order'. Maksu 

kannattaa suorittaa saman henkilön nimellä, jolla testikin tilataan, jotta välttyy mahdollisilta 

epäselvyyksiltä. Maksettuasi tilaus on valmis ja saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi. 

6. Kun testi sitten saapuu sinulle postitse, varaa koirallesi aika eläinlääkärille, joka ottaa näytteen ja 

lähetä se takaisin Antagenelle tutkittavaksi. Testin mukana tulee kaavake, johon vielä rastitetaan, että 

näytteestä tutkitaan juuri hyperkeratoosi (HFH-B). Tulos saapuu sinulle joko postitse tai sähköpostilla 

yleensä noin 3-10 päivässä siitä, kun Antagene on vastaanottanut näytteen. 

7. Testin hinta on 75e sisältäen postimaksun, lisäksi maksettavaksi tulee eläinlääkärikulut. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antagene.com%2Fen%3Ffbclid%3DIwAR3Cc0PmwnZGWXU7liiGuWbVpRJot-1vCHEF3fAD0KeYV7WkP1P2G27eRTk&h=AT2bGpkj8QrMvKOZKyxA5PNmSp3HLdU0aCnf9tvw6uvSKQIsbCySdoA4qe0yCSuHiiRTfipO5xn2fwzs8TK5MvMJlHm5PF7d7_fas2v83bibq2fO6XOOrNWoeCaEbaaSll4qX-H_YgrnOKJn2XtRsJ6uVmLfxo8

