Instruktion
Du behöver:
•
•
•
•
•
•
•

en burk med orange lock
2 tomma vakuumrör med orange kork
ett rör med blå kork innehållande gul vätska
box med remiss (denna)
plastpåse med absorbentpapper
streckkoder (ett ark på 10 etiketter rivs av från medföljande rulle. OBS! Kasta de överblivna!)
ifyllningsbar remiss (kan laddas ner från www.prodia.se)

Gör så här:
1. Fyll i remissen; ert kundnr, e-postadress, klientens läkemedel, klientens initialer, ej namn eller personnummer.
2. Låt klienten skölja munnen eller dricka ett glas vatten och därefter säga några meningar (så vattnet
säkert svalts undan). Ta av den blå gummikorken från provröret med gulfärgad vätska. Låt klienten ta den
citronsmakande vätskan i munnen i 2 minuter.
3. Vätskan spottas sen ner i den stora burken med orange lock. Sätt på locket men skruva inte på locket hela
vägen ner så sprutspetsen når helt i botten, då kan inte saliven sugas upp.
4. Drag av den runda pappersetiketten på locket. Ställ burken på plan yta.
Tryck ner provrören (med orange gummipropp), ett i taget, på nålen i gropen.Vätskan sugs upp i vakuumrören.
Om vätskan inte sugs upp i rören, backa burkens skruvlock lite så luft släpps in. Dra ev. upp första röret när
det är halvfullt så räcker provet till två rör. Viktigt vid omkörning.

5. Sätt på streckkodsetiketter:
•
•
•
•

En på varje provrör (B-prov är viktigt för att på begäran kunna köra om analysen)
En på remissen, översta vänstra hörnet
Skriv patientnamn på den långa etiketten, som du behåller för spårning.
Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.

6. Ta gärna en kopia av remissen för uppföljning och arkivering.
7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
8. Lägg i kartongen:
• Den förslutna plastpåsen med provrören.
• Remissen, glöm ej ange e-postadress och kundnummer.
9. Förslut kartongen och posta.

