Anvisningar till patienten inför laboratorieunder
sökningar
HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Fl-StrBVi PROVTAGNING HEMMA
För att undersökningen ska vara tillförlitlig är det viktigt, att du bekantar dig med de här anvisningarna före
provtagningen och följer de anvisningar du har fått. Ta provet vid en sådan tidpunkt att du kan lämna provet
till laboratoriet redan samma dag. Provtagningen kräver inga andra förberedelser. Var försiktig så att ingen
vätska från provkärlet spills ut. Om du får av vätskan på huden, tvätta med vatten och mild tvål.

Provtagningsmaterial
Du har fått en provtagningsförpackning som innehåller en provtagningspinne och provtagningskärl samt en
etikett för personuppgifter och en påse för transport av provet. Om provtagningsförpackningens förbrukningstid har gått ut, den har synliga skador, är öppnad eller vätska har runnit ut ska provtagningsförpackningen bytas mot en ny. Vid provtagningen för bara förpackningens egen provtagningspinne användas.

Provtagning
1. Öppna provtagningsförpackningen.
2. Ta ut provtagningskärlet och provtagningspinnen ur förpackningen före provtagningen.
3. Ta prov på två olika ställen med pinnens tjockare ända:
Först från slidans nedre del, på 1-2 cm djup och
sedan med samma pinne genom att vrida och trycka mot analöppningens hud.
4. Öppna provtagningskärlets lock.
5. För in provtagningspinnen med den tjockare ändan före i provtagningskärlet. Bryt av provtagningspinnen genom att försiktigt böja den vid brytmarkeringen.

Obs! Provtagningspinnen får brytas bara vid markeringen på skaftet. Lämna provtagningspinnens nedre
del i provtagningskärlet och kasta övre delen av provtagningspinnen i soporna.
6. Sätt på locket omsorgsfullt på provtagningskärlet.

Etikettera och skicka till laboratoriet.
På etiketten för personuppgifter ska följande uppgifter finnas: namn, personbeteckning och provtagningsdatum och -klockslag. Fäst etiketten med personuppgifter ordentligt på provrörets sida, så att den inte når
över locket eller nedre kanten. Lägg provtagningskärlet i plastpåsen och lämna in den till HUSLAB:s
verksamhetsställe. Provet förvaras i rumstemperatur. Provet får inte frysa. Laboratoriet undersöker inte
prover utan namn.
.

Om du har frågor kan du ringa HUSLAB:s servicenummer:
tel. 09 471 86800 må–fr kl. 7.30–15.30 (laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon).
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