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Helikobakterieprov från avföring (-HepyNhO) 

Du får provtagningstillbehör från HUS verksamhetsställe. 

 

• Vattnig diarré duger inte som prov. 

• Vissa mediciner får inte användas före provtagning. Se avsnitt om 

läkemedelsbegränsningar. 

• Obs! Förvara provröret utom räckhåll för barn. Innehåller guanidintiocyanat.  

Se punkten instruktioner. 

 

Avföringsprovtagning 

1. Ta avföringsprovet t.ex. på engångstallrik. 

2. Ta av den ljusblå korken på provröret och ställ röret upprätt på ett jämnt underlag. 

3. Ta ut provtagningspinnen ur skyddsförpackningen. 

4. Stick pinnens spets i avföringen. Sätt inte för mycket avföring, endast ett tunt lager i änden av 

pinnen. 

 

 
 Lagom prov För litet prov För stort prov 

 

5. Skjut in provtagningspinnen med avföring i vätskan i provröret och blanda väl.  

6. Ta bort pinnen från vätskan och släng den t.ex. i blandavfallet. 

7. Förslut provröret omsorgsfullt med rörets egen blå kork.  

8. Skriv ditt namn, din personbeteckning samt tidpunkten och datumet för provtagningen på 

etiketten.  

9. Lägg provröret med blå kork och etiketten i plastpåsen. Förslut påsen noggrant.  
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10. Lämna provröret till laboratoriet, gärna samma dag. Om du inte kan lämna provet samma dag 

ska du förvara provet i kylskåp till nästa dag. 

Läkemedelsbegränsningar 

Läkemedel som inte får intas två veckor före provtagning: 

• Protonpumpshämmare t.ex. Losec®, Omeprazol®, Meprazol®, Omestad®, 

Pantopratsoli®, Pantoprazol®, Pantoprazole®, Somac®, Gasterix®, Lanrec®, 

Lansoprazol®, Lansoprozole®, Lantil®, Lanvone®, Lanzo melt®, Zolt®, Pariet®, 

Rabeprazol®, Acidial®, Esomeprazol®, Nexium® 

Läkemedel som inte får tas fyra veckor före provtagning: 

• Eradikeringsbehandling av helikobakterie: t. ex. Helipak A®, Helipak K 

• Antibiotika 

Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar 

På huden: 

• Klä av dig de förorenade kläderna. 

• Tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlösning i ca 10–15 minuter. 

I ögonen: 

• Skölj med rikligt med vatten i ca 20–30 minuter.  

• Om det uppstår inflammationssymptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta 

kontakt med läkare. 

I munnen: 

• Försök inte framkalla kräkningar. 

• Skölj munnen. 

• Drick vatten (ca 1 glas). 

Ta vid behov kontakt med giftinformationscentralen tfn 09 471 977 eller 09 4711. 

Mer information 

Om du har några frågor kan du ringa till kundtjänst 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30.  

Tyvärr får laboratorieresultat inte lämnas ut på servicenumret. 
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