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X6 Reader
schapen en geiten

Meer informatie
Wilt u ook kosteloos gebruik maken van de reader? Dan kunt u bellen naar 0900-1770, optie 3.
Kijk voor meer informatie op https://www.gddiergezondheid.nl/readerdi.

Mogelijke materiaalsoorten en onderzoeken
Met de X6 reader kunt u drie soorten materiaal inschrijven: serum, EDTA en melk. Dit is op
voorwaarde dat de buizen zijn voorzien van een barcode, dus ook de melkbuizen. Onderstaande
tabel geeft aan welke onderzoeken ingeschreven kunnen worden met de reader:
Materiaal

Onderzoek schaap

Onderzoek geit

Melk

Zwoegerziekte antistoffen ELISA

CAE antistoffen ELISA

CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA

CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA

Serum

EDTA

Paratuberculose antistoffen ELISA

Paratuberculose antistoffen ELISA

Zwoegerziekte antistoffen ELISA

CAE antistoffen ELISA

CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA

CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA

CL antistoffen ELISA

CL antistoffen ELISA

Scrapie genotypering PCR

Scrapie genotypering PCR
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Meer informatie vindt u op:
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Handleiding reader
Kijk op https://www.gddiergezondheid.nl/readerdi voor een
uitgebreide handleiding en voor handige tips! In het kort:

Lenen van de reader
De X6 reader is geheel kosteloos
te leen. Hiermee wil GD het
digitaal inschrijven van monsters
gemakkelijker maken en
stimuleren. Neem bij interesse
contact op met GD via 09001770, optie 3. Wanneer u voor
het eerst gebruik maakt van
de reader, vraag dan naar de
mogelijkheden voor assistentie
door een GD-medewerker.

Speciaal voor schapen en geiten heeft GD de X6
reader waarmee u monsters eenvoudig digitaal
kunt inschrijven. Dit kunt u direct vanuit de stal
doen. De ingebouwde RFID-scanner registreert
de oornummers van de dieren. Daarnaast worden
barcodes op de monsternamebuizen herkend met
behulp van de ingebouwde camera.
Inschrijven via de app
Voor het inschrijven van monsters met de X6 reader is een
speciale app ontwikkeld. Deze app is te vinden op het
beginscherm van de reader. Voordelen hiervan zijn:
•	U hoeft niet in te loggen op VeeOnline.
•	De app werkt eenvoudig en doelgericht: niet meer scrollen over
pagina’s en alleen relevante knoppen en onderzoeken worden
weergegeven.
•	Doordat de app offline werkt, kunnen monsters snel achter
elkaar ingeschreven worden.

Meer informatie:
www.gddiergezondheid.nl/readerdi

•	Laad de reader op met bijgeleverde oplader. Zet de reader aan
en wacht minimaal twee minuten voordat u de ‘GD Monster’
app opent (i.v.m. het activeren van de RFID scanner).
•	Vul in het beginscherm het UBN, de DAP en de monster
gegevens in.
• Met de knop ‘monster toevoegen’ start u de inschrijving.
•	Houd de reader dicht bij het oornummer; deze wordt
automatisch gescand.
•	Met de knop aan de linkerzijde van de reader activeert u de
camera om de barcode op de buis te registreren.
•	Vink de gewenste onderzoeken aan en kies eventueel ‘selectie
overnemen’.
•	U ziet direct in het monsternamescherm het aantal monsters
per bepaling dat u al heeft ingeschreven.
•	In het overzichtsscherm ziet u een lijst van alle monsters,
welke u indien gewenst nog kunt wijzigen.

