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Avföringsprovtagning för parasitundersökning
2455 F-ParaO, 6375 F-ParaNhO

Provtagninsmaterial
Rent engångskärl (t.ex. engånstallrik), engångssked, avföringsburk med formalin, förslutbar
plastpåse (Minigrip eller motsvarande), etiketter med personuppgifter
OBS!
Avföringsburken för undersökningen innehåller 10% formalin. Undvik kontakt med ögonen,
andningsorganen och huden. Bekanta dig med anvisningarna i detta dokument om vad som bör
göras vid exponering av formalin.

Provtagning
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1. Lägg avföring i det rena engångskärlet. Det får inte blandas urin i avföringen.

2. Öppna provburken med formalin och lägg ca. en halv tesked
avföring i burken med hjälp av engångsskeden (burken får inte fyllas
fullt). Ifall avföringen är lös (diarréavföring) bör det läggas ca. en
matsked avföring i burken.

3. Lägg korken på ordentligt och blanda avföringen med formalinet
genom att skaka på burken så att avföringen blandas jämt i vätskan.
Rengör burkens utsida ifall den smutsats ned av avföring.
4. Tvätta händerna.

Efter provtagningen
Fyll namn, personbeteckning, datum och klockslag för provtagningen på etiketten och limma
etiketten på provburken. Lägg provburken i plastpåsen och slut påsen väl.

Förvaring och returnering av provet
Förvara provet i kylskåpstemperatur. Lämna dock vänligen provet till laboratoriet för undersökning
under samma dag, dock senast dagen efter provtagningen.

Ifall Ni har frågor, vänligen kontakta er vårdande enhet.
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Anvisningar vid exponering av formalin
Formalin på huden
1. Ta av dig de förorenade kläderna.
2. Skölj det exponerade hudområdet rikligt med vatten och mild tvål.
Formalin i ögonen
1. Skölj ögonen rikligt med ljummet vatten i minst 15min.
2. Undvik att sluta eller gnida ögonen.
Förtäring av formalin
1. Skölj munnen och svalget rikligt med vatten.
2. Framkalla inte kräkning.
3. Drick vatten.
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Ifall symptom utvecklas efter exponering, sök upp läkare. Vid behov, kontakta
giftinformationscentralen tel. 09 471 977
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