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Avföringsprover för F-BaktVIP och F-EHECVTx -undersökning
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 på exempelvis en engångstallrik. Ta avföring med hjälp av stickan i
förpackningen enligt instruktionerna nedan. Ta ett prov i två olika rör och med olika stickor.
Prov i rör som innehåller vätska (blått lock)
1. Ta av korken på provröret och ställ röret upprätt på ett jämnt underlag
2. Stick in provstickan i avföringen och ta en liten mängd avföring på
stickan.

Lagom mängd

För stort prov

3. För stickan i vätskan och blanda ordentligt så att provet löses upp
i vätskan. Lämna inte stickan i röret, utan hela stickan kasseras med
blandavfallet. Skruva fast korken ordentligt.

FARA! Burken med blå kork innehåller guanidintiocyanat.
Förvaras utom räckhåll för barn! Se bruksanvisningen på baksidan.

Prov i rör med gel (rött lock)
1. Ta bort den vita korken på röret och kasta den i soporna.
2. Rulla provstickans bomullsdel i avföringen, i synnerhet i eventuella
slemmiga eller blodiga delar.
3. För in pinnen i röret så att bomullsdelen kommer in i gelen och korken sluter tätt. Bryt
inte stickan.
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Skriv på etiketterna
 ditt namn
 personbeteckning
 datum och klockslag.
Klistra en egen etikett på båda rören.
Lägg proverna i en plastpåse (se bild) och lämna dem i laboratoriet.
Om du inte kan lämna proverna samma dag, förvara dem i kylskåpet över natten.

Mer information
Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn. 09 471 86800
mån.–fre. kl. 7.30–15.30. Tyvärr får laboratorieresultat inte lämnas ut på servicenumret.

Instruktioner om vätskan i provtagningsburken hamnar
PÅ HUDEN:

-

Ta av kläder som vätskan 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 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.
Numret betjänar 24h/7.

