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Parasitprov från avföring 

Du får provtagningstillbehör från HUSLABs närmaste laboratorium 

Rondskål eller motsvarande kärl (t.ex. engångstallrik) 1–3 provtagningsburkar som innehåller for-

malin (giftigt - se instruktioner) Förslutningsbara plastpåsar och namnetiketter. 

Avföringsprovtagning 

1) Ta proverna på olika dagar eller åtminstone vid olika avföringstillfällen. 

2) Ta avföringsprovet i en rondskål eller motsvarande kärl, till exempel en engångstallrik. 

3) Använd skeden som är fäst vid provtagningsburkens kork för att ta en klick avföring lika stor 

som en lillfingerspets; ta provet från så blodiga, slemmiga eller annars avvikande ställen som möj-

ligt. 

4) Blanda ut avföringen med formalinet i burken till en jämn blandning. Det är viktigt att blanda 

avföringen och formalinet väl. Resultatet från ett prov, som ej blandats om väl, är inte pålitligt. Om 

du har vattentunn diarré ska avföringsprovet utgöra cirka en tredjedel av formalinmängden. 

Skruva på korken tätt. 

5) Fäst en etikett med ditt namn, personskyddssignum och provtagningstidpunkt på provtagnings-

burken. 

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

7) Lämna alla prover samtidigt till laboratoriet så snart som möjligt efter den sista provtagningen, 

inom cirka en vecka.  

Mer information 

Om du har frågor kan du ringa till kundtjänst (09 471 86 800), må - fr kl. 7.30-15.30. Tyvärr kan 

laboratorieresultat inte ges via servicenumret. 

Instruktioner om du får formalin 

På huden: - klä av dig förorenade kläder - tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlös-

ning i minst 10–15 minuter 

I ögönen: - skölj med rikligt med vatten i minst 20–30 minuter - om det uppstår inflammations-

symptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare 
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I munnen: - försök inte framkalla kräkningar - skölj munnen. - drick vatten (ca 1 glas) - tag vid be-

hov kontakt med Giftinformationscentralen 09 471 977 eller 09 4711 
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