
Provtagningspaketet  
innehåller ett provrör,  
en provskyddande påse  
med en fuktabsorberande  
duk för inlämnande av provet. 

OBS! Vätskan i röret innehåller 
hälsovådliga substanser. 
Rör inte den inre delen av 
provröret/korken eller vätskan

1
Välj ett lämpligt, rent 
underlag, till exempel  
ett tjockt papper, en tidning 
eller ett engångsfat, som du 
tömmer tarmen på. 

Avföring får inte tas direkt  
ur toalettskålen.

2

Samla in avföring  
i spetsen av pinnen,  
som finns i provrörets kork, 
genom att svepa pinnen 
2–3 gånger fram och 
tillbaka i avföringen. 
Provmängden är tillräcklig 
när den fårade spetsen är 
täckt av avföring.

4

Sätt korken, inklusive 
pinnen, tillbaka  
i provröret och tryck 
omsorgsfullt ner korken 
tills du hör ett klick så 
att provröret försluts 
ordentligt. Därefter ska 
du inte ta bort korken.
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När du har förslutit 
provröret omsorgsfullt 
med korken ska du  
skaka röret kraftigt  
några gånger.

3 Öppna provrörets gröna kork 
genom att vrida på den. 

Om avföringen är hård ska du 
fukta den något med vatten 
för att få den att fastna på 
provpinnen. 

Om avföringen är lös ska 
du torka provpinnen med 
exempelvis toalettpapper innan 
du för in pinnen i avföringen.
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Mer information: 
HUSLAB:s servicenummer
tfn 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30 
(laboratorieresultat meddelas inte per telefon).
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Förberedelser 
Ingen speciell diet behöver iakttas före provtagningen. Genom att följa anvisningarna säkerställer du att resultaten blir  
så tillförlitliga som möjligt. 

Provtagningsutrustning 
Du får provtagningsutrustningen från HUSLAB:s närmaste laboratorium (provkärl, t.ex. en rondskål, ett engångsfat,  
ett provrör, en förslutbar påse, en tom klisterlapp). Om läkaren bett dig ta flera än ett prov får du det behövliga antalet 
provtagningspaket. Då ska proverna tas olika dagar eller åtminstone vid olika tarmtömningstillfällen. Alla prover läggs  
i separata provrör. Provrören kan förvaras i rumstemperatur.  

Provtagning, märkning och inlämnande

– Skriv ditt namn, din personbeteckning  
och provtagningsdatumet på klisterlappen  
som ingår i provtagningsutrustningen.

– Fäst lappen lodrätt på provrörets platta 
sida enligt bilden.
– Placera det klisterlappsförsedda 
provröret tillsammans med den 
fuktabsorberande duken i den förslutbara 
påsen (samma påse i vilken du fick 
provröret). Förslut inlämningspåsen omsorgsfullt!
– Lämna in provet i plastpåsen till HUSLAB:s 
laboratorium inom en vecka efter provtagningen. 
Provet kan förvaras i rumstemperatur.
– Om du har blivit ombedd att ta flera prover ska 
du ta dem olika dagar eller åtminstone vid olika 
tarmtömningstillfällen. 
Lämna in alla prover inom en vecka till laboratoriet. 
Proverna kan förvaras i rumstemperatur.
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Fekalt hemoglobin Patientanvisning 
HUSLAB ansvarsområdet Preanalytik


