Patientanvisning

1/2

Påsurinprovtagning på barn
Hur ska man förbereda sig inför undersökning
Påsurinprov tas på barn, som man inte kan ta mittstråleurinprov av.
Om det är möjligt att välja provtagningstiden, är morgonurinen lämpligast som ett grundprov för att
utreda urinvägssjukdomar därför att den är mer koncentrerad än dagsurinen.
Omsorgsfull tvätt är ytterst viktig.

Provtagningsmateriel
En urinpåse, en adapter för överföring av urin, ett eller flera provrör, namnetiketter, två par
engångshandskar, tvättlappar (gasväv eller motsvarande)

Provtagning
Den som tar provet tvättar sina händer.
Tvätt:
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Flickor: För isär blygdläpparna och tvätta urinrörets mynning och dess omgivning ordentligt med
framifrån och bakåtgående drag med tvättlappar. En lapp används bara under ett drag. Tvätt- eller
desinfektionsmedel får inte användas. Sätt en torr tvättlapp mellan blygdläpparna så att de hålls
isär. Torka huden omkring, så att urinpåsen fastnar ordentligt på huden.
Pojkar: Dra förhuden bakåt bara så mycket som den lätt kan dras.
Ollonet och urinrörets
mynning, under förhuden, tvättas ordentligt med tvättlappar. Tvätt- eller desinfektionsmedel får inte
användas. Dra förhuden då och då till ett normalt läge och därefter bakåt på nytt för att extra
sekret under den blir synligt och kan tvättas bort. (Ifall förhuden är dragen bakåt för länge, kan
ollonet svälla vilket betyder att det inte längre är möjligt att dra förhuden tillbaka). Sätt slutligen en
torr tvättlapp omkring penisen så att den inte berör testiklarna. Torka huden omkring ordentligt.
Fastsättande av urinpåsen:
Tvätta och desinficera händerna och ta på engångshandskarna. Ta bort skyddspappret på
urinpåsens limdel, först från den ena sidan av urinsamlingspåsens öppning. Ta bort tvättlapparna
mellan blygdläpparna/omkring penisen. Sätt påsens öppning på urinöppningen (flickor) och
penisen in i påsen. Börja fastsättande av limdelen nerifrån uppåt. Ta bort skyddspappret också
från andra sidan som fastsätts på samma sätt.
Kontrollera med 15 minuters mellanrum om provet kommit i urinpåsen. Om barnet inte urinerat
inom en timme, gör ny tvätt och sätt ny urinpåse plats.
Borttagande av urinpåsen:
Ta bort urinpåsen så snabbt som möjligt efter att provet tagits, för att minimera orenheter i provet.
Provet är förstört om det kommer avföring i påsen eller blöjan. Gör ny tvätt och byt en ny urinpåse
omedelbart.
När det har kommit urin i påsen lösgör den försiktigt uppifrån nedåt. Ställ den lösgjorda påsen i
upprätt ställning tills urinen överförs till rören.
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Överföring av prov till provröret (-rören) med hjälp av adapter

Den, som tar provet, tvättar och desinficerar sina händer samt
tar på engångshandskarna.
Skjut adapterns sugspets försiktigt in i urinpåsen utan att
röra påsens öppning eller dess omgivning med spetsen.
Sugspetsen måste vara under vätskeytan under hela
överföringen så att det inte sugs luft in i provtagningsröret.
Tryck korken på provtagningsröret (B) mot adapterns övre
del tills urinen börjar strömma in i röret. Håll röret på plats
tills vätskeytan i röret inte längre stiger. Ta bort röret och byt
till följande rör som fylls på samma sätt. Blanda det fyllda
provtagningsröret/de fyllda provtagningsrören genom att
vända den/dem upp och ner 8–10 gånger. Röret/Rören får
inte skakas.
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Efter att provet tagits
Skriv barnets namn och personbeteckning samt provtagningsdatum på namnetiketten/-etiketterna
och fäst den/dem på provröret/-rören. Fyll i Tilläggsinformationsformuläret. Lämna in
provröret/rören) och Tilläggsinformationsformuläret till laboratoriet så snabbt som möjligt.

Vänligen kontakta er behandlande enhet, om Ni har något att fråga.

Fyll i och returnera formuläret till laboratoriet samtidigt med urinprovet:
Påsurinprov
Barnets namn:___________________________Personbeteckning:______________________
Urinprovet har tagits ______/______20___ klockan __________.
Provtagningsindikation?
 Misstanke om urinvägsinfektion
 Undersökning av oklar infektion

 Kontrollprov av urinvägsinfektion, inga symptom på
urinvägsinfektion
 Rutinprov, inga symptom på urinvägsinfektion

 mindre än 4 timmar
 mer än 4 timmar
Antimikrobiell läkemedelsbehandling eller läkemedelsbehandling för att förhindra
urinvägsinfektion: (under en vecka före provtagningen)
 Nej  Ja
Från föregående urinering hade det vid provtagningen förflutit:
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