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Avföringsprov för bestämning av kalprotektin

Samla in avföring 
i insamlingskärlet 
(rondskål, 
engångsfat). Avföring 
får inte tas direkt ur 
toalett-skålen.

1 Öppna EasyExtract -röret 
genom att hålla i  
den blåa inpassningsdelen 
och vrida den röda 
skruvkorken motsols.
En vit pinne är fäst vid  
den röda skruvkorken.  
Röret får inte tömmas  
på vätskan som finns i det.

2

För in den vita pinnen,  
som är fäst i den röda korken, 
tillbaka i kärlet genom hålet 
i den blåa inpassningsdelen. 
När provpinnen trycks 
genom hålet i den blåa 
inpassningsdelen skrapas 
över-flödig avföring bort,  
och rätt mängd avföring 
kommer in i vätskeröret.

4

Slut Easy Extract-röret 
genom att hålla i  
den blåa inpassningsdelen 
och vrida den röda skruv-
korken medsols.
Försäkra dig om att  
den blåa inpassningsdelen 
och den röda korken är 
fästa vid varandra och  
att röret har slutits.
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7
På röret fäster du klisterlappen  
där du har antecknat  
ditt namn, din personbeteckning, 
prov-tagningsdatumet och -tiden.

3 Tryck ner den vita pinnen 
3–4 gånger på olika 
ställen i avföringen. 
Också vattnig avföring 
fastnar i pinnens fåror. 
Försäkra dig om att alla 
fåror har fyllts.  
Frön, korn och fiberrester 
ska undvikas.

6

Mer information:
HUSLAB:s servicenummer
tfn 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30
(laboratorieresultat meddelas inte per telefon).

Vid inflammatoriska tarmsjukdomar frigörs kalprotektin i avföringen, varifrån ett prov kan tas för bestämning  
av kalprotektinet. Ingen speciell diet behöver iakttas före provtagningen.

Provtagningsutrustning
Du får provtagningsutrustningen från HUSLAB:s närmaste laboratorium (insamlingskärl, provrör, en förslutbar 
plastpåse och namnklisterlappar). Förvara provröret i kylen före och efter provtagningen.

Avföringsprovtagning

Sätt EasyExtract-röret  
i plastpåsen tillsammans  
med den fuktabsorberande 
duken och förslut denna. 
Lämna in provet till 
laboratoriet samma dag 
eller senast följande vardag. 
Provet ska förvaras  
i kylskåpstemperatur  
(+2 - 8 ºC) fram till att  
det lämnas in på laboratoriet.
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