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Provtagning med urinpåse hemma 

Prov med hjälp av urinpåse tas av barn som inte kan ge mittströmsurinprov. Provet tas helst på 

morgonen, minst 4–6 timmar efter föregående urinering. Om du inte kunnat följa dessa 

anvisningar, var god, meddela den som tar emot provet om detta. 

Provtagningsmaterial 

 

Du får av personalen på sjukhuset/hälsocentralen en påse för provtagningen, en adapter för 

överföring av urinen från påsen till provrören, 1–3 st. vakuumrör, som alltså har ett undertryck, 

och etiketter för anteckning av vissa uppgifter. Locken till provrören får inte öppnas!  

Hur du skall ta provet 

  

Tvätta händerna väl. Tvätta barnets underliv genom att skölja med varmt vatten från handdusch. 

Använd inte tvål och inte heller desinficerande tvättmedel. Torka huden omsorgsfullt. 

ANLÄGGNING AV PÅSEN FÖR FLICKOR: Avlägsna skyddspapperet från den limförsedda delen 

av urinpåsen. Anlägg påsen sedan tätt runt urinrörsmynningen. Strama lätt åt huden så att den 

utslätas. Fäst sedan den limförsedda delen av påsen – börja i området mellan analöppningen och 

slidmynningen. 

ANLÄGGNING AV PÅSEN FÖR POJKAR: Avlägsna skyddspapperet från den limförsedda delen av 

urinpåsen. Anlägg påsen sedan genom att föra in penisen i påsen genom påsöppningen. Strama lätt 

åt huden så att den utslätas. Fäst sedan den limförsedda delen av påsen – börja nedifrån. 

Avlägsna urinpåsen genast då barnet urinerat i den. Annars kan bakterier från huden komma med i 

urinprovet. Om barnet inte urinerat inom en timme efter att påsen anlagts, avlägsna påsen, 

upprepa underlivstvätten och anlägg ny urinpåse. 

Vad göra med urinprovet? 

 

Håll påsen med urinprovet upprätt och doppa adaptern för överföring av provet in i urinen. Håll 

stadigt om adaptern med ena handen medan Ni trycker provröret i bottnen av adaptern med den 

andra handen. Sedan urinstrålen upphört skall du avlägsna provröret från adaptern. Vänd sedan 

provröret 4 – 5 gånger upp och ned. Fyll alla provrör på samma sätt. Kassera provburken. 

 



 Patientanvisning 2 (2)  

 HUS Diagnostikcentrum 

   

För identifiering av provet är det viktigt att du fäster en etikett på alla provrören. På 

etiketterna skriver du barnets namn, personbeteckning, tidpunkten för provtagningen 

och när barnet senast urinerade (för hur många timmar sedan). Laboratoriet kan inte 

undersöka prover med bristfällig märkning. Kom till laboratoriet med provrören så fort som 

möjligt under förmiddagens lopp. 

För mera information, kan du ringa till kundtjänst: (09) 471 86800  

mån-fre kl. 7.30−15.30. Laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon.  
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