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URINPROV FÖR GRUNDUNDERSÖKNING
U –KemSeul, U –BaktVi, U –Solut, U -Tutk-2 (inkl. U –KemSeul och U –BaktVi), U –BaktVi2
Syftet med undersökningen
Morgonurin eller därpå följande urin som samlats i urinblåsan i minst fyra timmar lämpar sig bäst som
grundprov för undersökning av urinvägssjukdomar. Om du har en urinvägsinfektion som orsakar symtom
ska du hålla urinen i blåsan så länge det är möjligt innan du tar provet. Pågående antibiotikabehandling kan
påverka tolkningen av resultatet.
För barn tillämpas samma anvisningar som för vuxna.
Före provtagningen
Undvik att äta och dricka under natten. På morgonen får du dricka ett glas vatten. Provet ska tas på
morgonen, när det har gått minst 4 timmar sedan senaste urinering.
Tvätt kvinnor: Tvätta händerna noggrant. Tvätta underlivet med varmt vatten utan tvål eller
desinfektionsmedel. Vid menstruation rekommenderas att du använder tampong före provtagningen. Sära
på blygdläpparna och tvätta urinrörsmynningen genom att duscha med handdusch. Torka till sist med rent
toalettpapper i riktning framifrån bakåt.
Tvätt män: Tvätta händerna noggrant. Tvätta underlivet med varmt vatten utan tvål eller
desinfektionsmedel. Dra förhuden bakåt. Tvätta urinrörsmynningen genom att duscha med handdusch.
Torka till sist med rent toalettpapper.
Provtagning
Endast provburkar och provrör som fås på laboratorium duger för provtagning.
Öppna inte provröret. Öppna provtagningsburken genom att vrida på locket.
Blotta urinrörsmynningen när du urinerar i burken (genom att sära på blygdläpparna/genom att dra
förhuden bakåt). Låt först en liten mängd urin rinna i toaletten och för sedan provtagningsburken under
urinstrålen, bryt inte urinstrålen emellan. Låt resten av urinen rinna ner i toaletten.
Överför urinen i provröret enligt anvisningarna på följande sida.
Returnera tillsammans med provet denna anvisning med följande uppgifter:
Namn:___________________________________________________________
Personbeteckning:___________________________________________________
Antibiotikabehandling:________________________________________________
Urinprovet har lämnats:______/______ 20___ kl._________.
Hur många timmar hade förflutit sedan senaste urinering då du tog urinprovet
 mindre än 4 timmar, exakt antal _______timmar
 över 4 timmar
Hur lyckades provtagningen
 den genomfördes enligt anvisningarna
 det uppstod problem, vilka?_________________________________
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Anvisningar för systemet BD Vacutainer® för urinprov
-

Rör med beige kork (utan konserveringsmedel): U -KemSeul
Rör med grön kork (innehåller konserveringsmedel) U -Solut, U –BaktVi, U –BaktVi2
Du får inte öppna
provröret!

Bild 1


Öppna den tomma provburken. Placera det
öppnade locket så att etiketten på locket är vänd
mot bordet/tvättstället.
Ta urinprovet i provburken enligt anvisningarna på
föregående sida.



Bild 2

Bild 1




Stäng provburken och placera den på bordet.
Öppna klisteretiketten på burkens lock.

Bild 3






Du får inte öppna korken på provröret.
Tryck provröret med korken före mot provnålen
ända till botten tills urinen sprutar in i röret.
Håll röret stilla ända tills vätskeytan inte längre
stiger i röret.
Avlägsna röret från styrhylsan och fyll eventuellt ett
rör till på samma sätt.
Tillslut lockets klisteretikett.

Bild 2
Bild 4




Bild 3

Vänd provrören 6–8 gånger upp och ner
så att luftbubblan flyttar sig från ände till
ände i röret.
Konserveringsmedlet löses upp småningom.
Lämna de fyllda rören försedda med namnetiketter på
laboratoriet

Kassering av engångsmaterial:
 Kassera den tömda provburken med försiktighet
i hushållets blandavfall.
Förvaring och transport av proven
Lämna proven så snabbt som möjligt på provtagningsdagen till
laboratoriet. Om du ändå måste förvara proven hemma en stund
ska du förvara dem i kylskåp. Proven ska inte frysas.

