Anvisningar till patienten inför laboratorieundersökningar
HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

AVFÖRINGSPROV FÖR FÄRGNING AV AMÖBAPROV
Provtagningsmaterial
EcoFix® provtagningsburk (1-3 st)
Rondskål eller motsvarande kärl (t.ex. engångstallrik)
Förslutningsbara plastpåsar och namnetiketter

Avföringsprovtagning
Vätskan i provtagningsburken är giftig. Läs instruktionerna nedan innan provtagningen. Ta proverna (1-3 st) på olika dagar eller åtminstone vid olika avföringstillfällen.

1) Ta avföringsprovet i en rondskål eller motsvarande kärl, t.ex. en engångstallrik.
2) Använd skeden som är fäst vid provtagningsburkens kork för att ta av avföringen.
Ta avföring från ställen med så mycket blod och slem som möjligt. Ta så mycket
avföring att vätskeytan i burken stiger ända till det röda strecket. Blanda avföringen väl med vätskan. Förslut korken tätt.
3) Fäst en etikett med ditt namn, personskyddssignum och provtagningstidpunkt på
provtagningsburken.

4) Lägg provburken i plastpåsen och förslut påsen väl. Förvara provet vid rumstemperatur.

5) Lämna alla prover samtidigt till laboratoriet så snart som möjligt efter den sista
provtagningen, senast inom en vecka.

Mer information
Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn. 09 471 86800, må fr kl. 7.30-15.30. Tyvärr kan laboratorieresultat inte ges via servicenumret.
Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar
PÅ HUDEN:
I ÖGONEN:

I MUNNEN:
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- klä av dig förorenade kläder
- tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlösning i minst 10-15 minuter
- skölj med rikligt med vatten i minst 20-30 minuter
- om det uppstår inflammationssymptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare
- försök inte framkalla kräkningar
- skölj munnen.
- drick vatten (ca 1 glas)
- tag vid behov kontakt med Giftinformationscentralen 09 471 977 eller 09 4711
Om du blir tvungen att uppsöka läkarvård på grund av exponering för fixativet ska
du ta med dig fixativburken och denna instruktion, så att läkaren vet vilken kemikalie du exponerats för och var man kan be om tilläggsinformation.
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