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Vejledning til opsamling af afføring til undersøgelse for Calprotectin

Vælg farveTil patienter og pårørende

Formål
At undersøge din afføring for Calprotectin, der er en markør for tarmbetændelse.
 
Du får udleveret
• En frankeret og adresseret kuvert
• Et forsendelsesrør indeholdende et prøvetagningsrør
• Et stykke opsamlingspapir
• En rekvisitionsseddel med stregkodemærkater
 
Forsendelse
Du kan aflevere kuverten med prøven til vores laboratorie:  Blodprøver, Biokemi og Immunologi,
Sygehus Sønderjylland mellem kl. 7.00 - 15.00 eller hos egen læge.
Du kan også sende prøven i den frankerede og adresserede kuvert fra et posthus.
 
Sådan gør du
Personalet har påført stregkodemærkat fra den hvide og lyserøde rekvisitionsseddel på
prøvetagningsrøret (det med skeen). Hvis der ingen stregkode er påsat, skal du påsætte en stregkode
(hvilken stregkodemærkat du skal tage, kan du se på billedet på bagsiden af dette ark). Har prøven
INGEN stregkodemærkat påført ved ankomst til laboratoriet, vil prøven IKKE blive undersøgt - men
kasseret.
 
• Start med at kontrollere om den "store" stregkodemærkat er påsat prøvetagningsrøret og den "lille"

stregkodemærkat er klistret på forsendelsesrøret. Hvis ikke - så gør du det (se billedet på bagsiden af
dette ark).

• Afføringen må ikke komme i kontakt med toiletvand eller urin, derfor skal du bruge det medfølgende
opsamlingspapir, til opsamling af afføring. Alternativ til opsamlingspapiret kan være en
engangstallerken/- beholder.

• Tag prøverøret. Skru låget af og tag med den lille ske tre skefulde afføring op i prøvetagningsrøret.
Skru låget godt til.

• Anbring derefter prøvetagningsrøret i forsendelsesrøret og skru låget godt til.
• Angiv prøvetagningsdato på rekvisitionssedlen og læg den i kuverten.
• Læg forsendelsesrøret - indeholdende prøvetagningsrør i den frankerede og adresserede kuvert. Luk

kuverten, og aflever kuverten som beskrevet ovenfor.
 
Vigtigt
Prøven skal afleveres den først kommende hverdag efter opsamling. Undlad venligst at starte
opsamlingen af prøven en fredag, lørdag eller op til en helligdag, da laboratoriet, ikke modtager prøver
disse dage.
 
Vend arket og læs det på bagsiden.
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Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål i forhold til prøveopsamlingen, er du velkommen til at kontakte os. Vi træffes
hverdage mellem kl. 7.30 - 15.00.
 
Med venlig hilsen
 
Personalet
Prøvetagningsambulatoriet - Blodprøver, Biokemi og Immunologi
Sygehus Sønderjylland
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Tlf.: 79 97 46 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Billedet herunder viser hvilken stregkodemærkat du skal benytte til prøvetagningsrøret (den "store"
mærkat til højre) og hvilken stregkodemærkat du skal benytte til forsendelsesrøret (den "lille" mærkat
nederst til venstre). I den røde ring skal dato for opsamlingen skrives.
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