LAMPAAN JA VUOHEN TAINNUTUS/TEURASTUS MAATILALLA
Lampaat ja vuohet, joita ei pystytä kuljettamaan, on teurastettava maatilalla. Ne joudutaan mahdollisesti teurastamaan maatilalla
myös muista syistä, kuten sairauden tai hitaan kasvun vuoksi. Edeltävä tainnutus on pakollista kaikissa tapauksissa. Tainnuta ne,
jotta ne ovat tajuttomia, ja teurasta 15 sekunnin kuluessa, jotta kuolema on kivuton. Oikea käsittely ja liikkumisen rajoittaminen
ovat erittäin tärkeitä tekijöitä tehokkaassa tainnutuksessa.
Nämä tiedot eivät kumoa kansallisia sääntöjä, jotka saattavat kieltää tai rajoittaa näitä käytäntöjä.
Työntekijät, joilla on asianmukainen pätevyystaso, suorittavat tainnutuksen ja teurastuksen.
TIETOJA LAMPAISTA
JA VUOHISTA
TTLampaat ja vuohet ovat
laumaeläimiä, jotka haluavat pysyä
ryhmissä ja ahdistuvat, kun ne
erotetaan
TTLypsylampaat/-vuohet ovat yleensä
rauhallisia, mutta lihaa/villaa varten
kasvatettavat lampaat/vuohet
voivat olla levottomampia
TTPässit/pukit voivat olla
arvaamattomia ja niitä tulee
käsitellä varovaisuudella
TTKutut/uuhet voivat olla
aggressiivisia, jos ne erotetaan
vohlista/karitsoista
TTJokainen lammas tai vuohi saattaa
käyttäytyä eri tavalla

ENNEN
TAINNUTUSTA
Valmistele lammas tai vuohi
TTVarmista, että eläimen villa
on kuiva
TTTarkista, että elektroditapit
ovat märkiä tai vaihtoehtoisesti
poista villa alueelta, johon
elektrodit asetetaan
TTVarmista, että alue, johon
elektrodit asetetaan, on märkä
TTTarkista, että pihdit ovat oikean
kokoiset/eivät syöpyneitä
TTKäytä kumikäsineitä ja
-saappaita

SÄHKÖTAINNUTUS/-TEURASTUS
Kun olet rajoittanut lampaan tai vuohen liikkumista, yksinkertaisin teurastusmenetelmä sähköpihtejä
käyttäen on ensin päähän kohdistuva tainnutus ja sitten virran johtaminen sydämeen (värinä).
VAIHE 1: VAIN PÄÄHÄN KOHDISTUVA TAINNUTUS

Aseta elektrodit paikoilleen

TTJos käytät käsipihtejä: aseta elektrodit silmien
ulkosyrjien ja korvanjuurten väliin
TTJos käytät pää-sydän-tainnutinta: aseta
tainnutin korvien väliin siten, että elektrodit
ovat pään päällä
TTÄlä koskaan aseta korvien taakse

Terveys ja
elintarviketurvallisuus

VAIHE 2: VÄRINÄ JA SYDÄMEN PYSÄYTTÄMINEN
Tämä pysäyttää lampaan/vuohen sydämen ja lopettaa sen.
Tarkista, että lammas/vuohi on tajuton, ennen kuin
siirryt vaiheeseen 2.

Tarkista sijoitus

TTKäytä virtaa, joka kattaa sydämen rinnan jommalla
kummalla puolella, juuri etujalkojen takana

TAINNUTUKSEN
JÄLKEEN
Jos lammas tai vuohi on edelleen tajuissaan:
TTÄlä johda virtaa eläimen sydämeen (vaihe 2)
TTTainnuta se uudelleen toisessa asennossa
ja toisella laitteella
TTSelvitä, mikä meni vikaan
TTKorjaa vika ennen tainnutuksen jatkamista

ei yritystä seistä/nostaa päätä

Teurasta lammas tai vuohi
Käytä vaihetta 2 15 sekunnin kuluessa
tainnutuksesta
ei silmän räpäytyksiä (spontaanisti tai
kun silmiä kosketaan)
ei reaktiota nenän/korvan
nipistämiseen/pistämiseen
ei tavallista hengitystä
ei ääntä

jäykät/suorat jalat, jonka jälkeen
ne nykivät/potkivat

Tarkista seuraavat:

SUOSITELLUT PARAMETRIT SÄHKÖISEEN TAINNUTUKSEEN/LOPETUKSEEN
Minimijännite
(volttia – V)

Minimivirta
(ampeeria – A)

Taajuus
(hertsiä – Hz)

Minimikesto –
vain pää (sekuntia)

Kesto – kehon
lopetus (sekuntia)
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2

3
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TTEi spontaania liikkumista
TTVeltto/pysyvästi lysähtänyt keho
TTEi reaktiota nenän/korvan nipistämiseen/pistämiseen
TTEi ääntä/läähätystä
TTEi hengitystä
TTLaajentuneet pupillit
TTVerenvuoto pysähtynyt
TTSydän ei syki

Lisätietoja saat osoitteesta http://europa.eu/!KX74dw
(vain englannin kieli)
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