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Urinprovtagning för graviditetstest
2124 U -hCG-O
Allmänt
Moderkakan av en gravid kvinna producerar hormonet hCG (humant koriongonadotropin) som
utsöndras via serumet i urinen. Graviditeten kan konstateras genom att spåra den ökade hCGnivån i urinen.

Hur ska man förbereda sig inför undersökning
Det tillförlitligaste provet får man från morgonurin. Ni kan äta och dricka normalt, om inga andra
anvisningar getts er. Ni ska ändå undvika att dricka mycket, så att urinprovet inte späder ut och
något felaktigt negativt resultat förekommer.

Provtagningsmateriel
En provtagningsburk med lock, ett provtagningsrör samt en namnetikett. Ni ska använda endast
sådana provtagningsmedel som Ni fått från laboratoriet eller vårdenheten.
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Provtagning
Att tvätta underlivet före provtagningen är inte nödvändigt. Öppna locket på provtagningsburken.
Samla upp urinen i provtagningsburken och fyll den med cirka 2/3 av dess volym. Resten av urinen
kan Ni låta rinna ner i toalettstolen. Stäng locket på provtagningsburken.

Överföring av provet till provtagningsröret
Överför urinen till provtagningsröret genast efter att provet tagits på följande sätt:

Bild 1

Bild 2

1. Ställ provtagningsburken på bordet. Avlägsna etiketten på locket. Rör inte provtagningsnålen.
(Bild 1)
2. Öppna inte korken på provtagningsröret. Röret fylls inte om korken öppnas.
3. Tryck provtagningsröret med korken före mot nålspetsen ända ner, så att urinen strömmar in i
röret. Håll röret på plats tills vätskan i röret inte längre stiger. (Bild 2)
4. Ta bort provtagningsröret från nålen genom att försiktigt dra det uppåt.
5. Provtagningsburken kan kastas i soporna (blandavfall).
6. Om Ni inte lyckas fylla provtagningsröret på det sätt som beskrivits ovan, ska Ni öppna locket
på provtagningsburken samt korken på provtagningsröret och hälla urinen ur burken ner i
provtagningsröret. Efter påfyllningen stäng korken på provtagningsröret ordentligt.

Efter att provet tagits
Skriv ert namn, er personbeteckning samt provtagningsdatum och klockslag på namnetiketten och
fäst den på provtagningsröret. Lämna in provtagningsröret så snabbt som möjligt till laboratoriet.
Provet kan förvaras i kylskåp under två (2) dygn, vid behov.

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