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Homovanillinat (dU-HVA)
För att undersökningen skall lyckas är det viktigt att du följer de anvisade dietföreskrifterna och
läkarens ordinationer beträffande din medicinering.
Läkarens/skötarens anvisning: _________________________________________
Maträtter som innehåller följande produkter och produkterna själva är förbjudna under tre dygn
före provtagningen och så länge provtagningen pågår: kaffe, te, banan, glass, choklad och vanilj.
Meddela den som tar emot provet om du har avvikit från anvisningarna.
Förvaringsmedel
Som förvaringsmedel får du 2 plastflaskor á 5 ml 6 M saltsyra. Saltsyra är giftigt och frätande. Var
försiktig då ni hanterar flaskorna och undvik att få stänk på huden, i ögonen eller på kläderna. Förvara vätskan utom räckhåll för barn.
Urinuppsamling
Töm blåsan vid någon tidpunkt på uppsamlingsdagen som är lämplig för dig, t.ex. klockan 7.15.
DENNA URIN UPPSAMLAS INTE, men anteckna klockslaget:
Datum __________________ klockan ___________
UPPSAMLINGEN BÖRJAR VID DENNA TIDPUNKT. Kom ihåg att uppsamla all urin som du utsöndrar under 24 timmar. Var noga att också den urin som kommer i samband med avföring kommer med i uppsamlingen. Var också aktsam att avföring eller papper inte kommer med i uppsamlingskärlet. När du uppsamlat första satsen i uppsamlingskärlet skall du tillsätta 5 ml förvaringsmedel. Tillsätt ytterligare 5 ml då uppsamlingen är halvvägs eller slutförd. Om mängden urin som
uppsamlats är mycket liten (mindre än 1 dl) skall den andra tillsatsen av saltsyra utebli.
Förvara uppsamlingskärlet tillslutet, i mörker och svalt ända tills du för kärlet med den uppsamlade urinen till laboratoriet. Urinen får inte frysa. Om ett kärl inte räcker till för uppsamling av all
urin skall du fortsätta uppsamlingen i ett annat kärl.
Den sista tömningen av urinblåsan i uppsamlingskärlet skall ske följande dag vid samma tidpunkt
då uppsamlingen började. Anteckna tiden då du slutade urin-uppsamlingen här:
Datum __________________ klockan __________
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Efter avslutad uppsamling
För identifiering av provet är det viktigt att du fäster en etikett på alla uppsamlingskärl. På etiketterna skriver du ditt namn, din personbeteckning, tidpunkten för provtagningen samt den tidpunkt
då uppsamlingen började och då den slutade. Laboratoriet kan inte undersöka prover med bristfällig märkning. Kom till laboratoriet med alla uppsamlingskärlen så fort som möjligt.
För mera information kan du ringa kundtjänst 09 471 86800 (mån-fre kl. 7.30-15.30). Laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon.
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