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Stickprov för klamydia- och gonorréundersökning
1738 -CtGcNhO
Förberedelser inför provtagningen
Undvik provtagning under kraftig menstruationsblödning. Ifall möjligt, undvik att använda tampong,
lokala läkemedel, glidmedel och samlag 48 h innan provtagning. Tvätta inte underlivet innan
provtagning.

Tillbehör för provtagningen
Provtagningspaket (BD MAXTM UVE Specimen Collection Kit, som innehåller ett provrör med
buffertlösning, engångspipett och provtagningssticka).

Provrörets buffertlösning
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Buffertlösningen innehåller kaliumfosfat, EDTA, Tween®20 och Proclin.

Provtagningen



Tvätta händerna med vatten och tvål.
Böj provtagningsstickans kork för att bryta sigillet. Ta stickan ut ur skyddsröret. Rör varken
stickans mjuka ända eller lägg ner stickan någonstans. Ifall detta ändå sker, be om ett nytt
provtagningspaket från laboratoriet eller din vårdenhet.



Håll i provstickans kork och vänd stickans ända mot dig själv.



Öppna försiktigt blygdläpparna med andra handen och för in stickan i vaginan till ca. 5 cm
djup (inte för djupt). Sikta stickan mot nedre ryggen, låt musklerna slappna av.
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Ifall stickan inte glider in enkelt, snurra stickan samtidigt som du trycker den framåt.
Ifall stickan fortfarande inte glider in enkelt, fortsätt inte med provtagningen utan ta kontakt
med din vårdenhet.
Ifall stickan glider in enkelt till ca. 5 cm djup, försäkra dig om att stickan rör i vaginans vägg
och snurra den 10 – 15 sekunder.

Ta ut stickan ur vaginan, akta för att inte röra i huden utanför vaginan.
Lägg stickan i röret med buffertlösning. Bryt av stickans kork så att stickan ryms in i buffertröret. Skruva på provrörets kork ordentligt.

Efter provtagningen
Skriv ert namn, personbeteckning och datumet för provtagningen direkt på provröret.
Provet kan bevaras i buffertlösningen i rumstemperatur. Lämna provet till laboratoriet för
undersökning senast dagen efter provtagningen, dock helst under samma dag.
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