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Avföringsprov - Clostridium difficile

INFORMATION
Provtagning gäller Clostridium difficile, som kan vara orsak till tarminfektion
oftast associerat till antibiotikautlöst diarré.
FÖRBEREDELSER
Se till att du har allt provtagningsmaterial tillgängligt och planera om möjligt så
att du kan lämna in ditt prov till din mottagning alternativt laboratoriet samma
dag.
PROVTAGNINGSMATERIAL
Provtagningsrör med sked i brunt skruvlock.
•

Avföringen ska placeras i detta rör enligt
instruktionen på sida 2.

Etikett och Remiss
• Etikett med ditt personnummer och namn
ska sättas på provtagningsröret.
• Om du inte fått en etikett ska du skriva ditt
personnummer, namn och datum för
provtagning direkt på provtagningsröret.
• På remissen ska ditt namn, personnummer
och önskad analys var ifyllda.
Transporthylsa (=ytterhylsa)
• Placera provtagningsröret i transporthylsa
eller i ren plastpåse efter provtagning
Om du skickar provet med post använd vadderat
kuvert som är adresserat och frankerat.
• Transporthylsan med provtagningsröret
läggs i det vadderade kuvertet.
• Skickas per post eller lämnas till din
vårdgivare snarast.
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Avföringsprov - Clostridium difficile
GÖR SÅ HÄR

1. Försök om möjligt ta provet samma dag som det lämnas till mottagning/laboratorium.
2. Lägg rikligt med toalettpapper i ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Alternativt
använd ett rent engångskärl.
3. Skruva av locket på provtagningsröret och
använd den sked som sitter fast i locket.
För över 3-4 skedar fast avföring eller 1-2 mL lös
avföring till provtagningsröret.
Sätt tillbaka locket med skeden i röret och skruva på
locket ordentligt.
Avföring kan även tas från blöja.
Observera! Ingen avföring får finnas på utsidan på
provröret.
4. Se till att provtagningsröret är märkt med namn,
personnummer samt tid och datum när du tagit
provet. Saknar du etikett, skriv direkt på röret.
5. Stoppa röret i transporthylsan och skruva på locket
ordentligt.
Observera! Ingen avföring får finnas på ytterhylsan
(transporthylsa).
6. Lämna provet snarast, helst samma dag, till din mottagning eller laboratorium.
I väntan på att du ska lämna in provet kan det förvaras i rumstemperatur eller i
kylskåp.
7. Om provet ska skickas med post: Lägg provet och remissen i transportkuvertet och
lämna i brevlåda eller på postkontor. Undvik fredagar och dag före helgdag eftersom
ingen utdelning av post sker lördagar, söndagar eller helgdagar.
8. Om du ska ta flera prov så upprepa provtagningen och ta ett nytt provtagningsrör vid
tarmtömning.
Upprepade provtagningar bör tas vid olika tillfällen.
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