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Avföringsprover för F-BaktVIP- och F-BaktVi3-undersökningar 
 
För undersökningen får du: 
 

• Två olika provrör 

• Engångsbehållare 

• Namnetiketter 

 

Ordna provtagningen, om det är möjligt, så att du kan lämna provet till laboratoriet under 
samma dag.   
 
Ta en del av avföringen i exempelvis en engångsbehållare. Ta provet i två olika provrör en-
ligt anvisningarna nedan. 
 

Prov i rör som innehåller vätska (blå kork) 
 

1. Ta av korken på provröret och ställ röret upprätt på ett jämnt underlag. 
Det finns vätska i röret. Akta så att du inte spiller vätska ur röret.   
 
2. Stick in provstickans ände i avföringen och ta en liten mängd avfö-
ring på stickan. Ta inte för mycket avföring på stickan, endast ett tunt la-
ger. 

 
Lagom mängd                               För lite                              För mycket 

Bild: Mobidiag 
3. Sätt stickan i vätskan i röret och blanda noggrant så att provet löser sig 
i vätskan. Lämna inte stickan i röret, utan hela stickan kasseras med 
blandavfall. Skruva fast korken ordentligt. Lösningen i röret ska vara ljus 
i färgen som kaffe med mjölk efter tillsats av avföring.  

 
Prov i rör med gel (rött lock)  
 
1. Ta bort den vita korken på röret och kasta den i soporna.  

 
2. Rulla bomullsdelen på provtagningspinnen i avföringen, särskilt i eventuellt 

slemmiga eller blodiga områden. 
 

3. För in pinnen i röret så att bomullsdelen kommer in i gelen och korken sluter 
tätt. Bryt inte stickan. 

 
 

 

FARA! Provröret med blå kork innehåller guanidintiocyanat.  
Förvaras utom räckhåll för barn! Se instruktioner på baksidan. 
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Avföringsprover för F-BaktVIP- och F-BaktVi3-undersökningar 
 
 
Skriv på etiketterna: 

• Namn 

• Personbeteckning 

• Datum och klockslag   
 

Klistra en egen etikett på båda rören.  
  
Lägg proverna i en plastpåse (se bild) och lämna dem i laborato-
riet.  
 
Om du inte kan lämna proverna samma dag, förvara dem i kyl-
skåpet över natten.   

  
   

 
Mer information  
  
Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn 09 471 86800, måndag–
fredag kl. 7.30–15.30. Laboratorieresultat kan tyvärr inte lämnas ut på servicenumret.   
 

 
  

 
 

 

Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar  
PÅ HUDEN:  
- Ta av kläder som vätskan möjligen har stänkt på. 
- 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 inflammationssymptom bildas 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. 
Numret betjänar 24h/7. 

 


