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Provtagning för blod i avföring, F-Hb specifikt

INFORMATION
Provtagningen utförs för att undersöka om det finns spår av blod i avföringen.
Oftast tas tre prover från tre olika dagar men ibland ordineras färre prover.
FÖRBEREDELSER
Provtagning ska inte utföras i samband med:
•

Pågående menstruation

•

Blödande hemorrojder

•

Blod i urinen

PROVTAGNINGSMATERIAL
•
•

Namnetiketter
En separat provtagningsburk för avföringsprov för varje prov

UTFÖRANDE
Märk provtagningsburkarna med personnummer, namn och provtagningsdatum.
Använd medföljande namnetikett om sådan finns medskickad.
1. Lämna en del av avföringen på ett toalettpapper eller i ett rent
engångskärl.
2. Öppna provtagningsburken, som innehåller vätska. Ta avföringsprov med
provtagningspinnen som sitter i locket. Stick ned och rotera pinnen på
olika ställen i avföringen tills ändens båda fåror är fyllda. Stick ej ner
pinnen där eventuellt blod är synligt. Avlägsna överskott genom att
försiktigt torka av pinnen med toalettpapper. Se bild 1.
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3. Rätt mängd avföringsprov är den som ryms i de båda fårorna i pinnens
ände. Skruva på locket så att det sluter tätt. Se bild 2.

4. Skaka burken tills avföringen har lösts upp i vätskan.

Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) på burken.
5. Dag 2 gör likadant med den andra burken och dag 3 den tredje burken.
6. Lämna in proverna på din vårdenhet eller en vårdcentrals laboratorium
så snart som möjligt, senast inom 6 dagar efter den första provtagningen.
Provtagningsburkar med avföring förvaras i kylskåp (rekommenderas)
eller i rumstemperatur.
OBS! Vätskan i provtagningsburken får inte förtäras, inte hällas ut och inte heller
spädas om den spillts ut. Hämta ny provtagningsburk om det blir fel.
KONTAKTUPPGIFTER
Har du några frågor i samband med provtagningen så ska du kontakta din
vårdgivare, den som har ordinerat proverna.
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