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Urinprovtagning på barn med hjälp av provtagningsdyna
Hur ska man förbereda sig inför undersökning
Urinprov med hjälp av dyna tas på små 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 provtagningsdyna, en pappersmugg, en 5 ml spruta, en adapter till sprutan, ett eller flera
provrör, namnetiketter, två par engångshandskar, tvättlappar (gasväv eller motsvarande)

Provtagning
Tvätt:
Den, som tar provet, tvättar sina händer.
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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. Torka framifrån bakåt.
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). Torka.
Placering av provtagningsdyna:
Tvätta och desinficera era händer och ta på engångshandskarna. Sätt en engångsblöja bakvänd
på bordet så att dess plastyta kommer mot huden för att blöjan inte ska suga upp urinen. Placera
provtagningsdynan på den bakvända blöjan så att barnets urinstråle kommer i dynan då blöjan är
på plats. Rör vid provtagningsdynans endast från kanterna.
Kontrollera med 10 minuters mellanrum om provtagningsdynan blivit våt av urin . Genast
efter att dynan blivit våt, tas den bort ur blöjan. Om provet inte fås inom 30 minuter eller om
avföring hamnat i provtagningsdynan måste tvätten utföras på nytt OCH
EN NY
PROVTAGNINGSDYNA SÄTTAS I BLÖJAN.
Överföring av prov till provtagningsröret (-rören)
Tvätta och desinficera era händer och ta på engångshandskarna. Sätt provtagningsdynan,med
den våta sidan uppåt, i pappersmuggen. Rör vid
provtagningsdynan endast från kanterna.
Ta sprutan och sug upp urinen från den del av dynan
där det finns mest urin
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Sätt sprutan i adaptern för överföring av
urin, och skjut därefter provtagningsröret in
i adaptern. Vakumet suger provet ur
sprutan in i röret.
Blanda det fyllda provtagningsröret/de
fyllda provtagningsrören genom att vända
den/dem upp och ner 8–10 gånger.
Röret/Rören får inte skakas.

Ifall Ni måste överföra mer prov till provtagningsröret, lösgör adaptern och sprutan samtidigt från
provtagningsröret och sug mera urin ur provtagningsdynan med hjälp av sprutan. Det bör finnas
minst 3 ml urin i röret. ( = knapp halva röret)
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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:
Urinprov med hjälp av dyna
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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