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Instruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring 
Les denne instruksjonen før du tar CALEX® Cap røret i bruk. Røret må ikke brukes hvis det har gått ut på 

dato. Les og følg instruksjonen nøye, evt. se video via QR kode hvis ønskelig. Det er viktig at alle punkt blir 

fulgt for at prøvesvaret skal bli riktig. NB! Prøverøret bør oppbevares i kjøleskap inntil prøven skal tas. 

 

1. Avføring bør ikke komme i kontakt med vann eller urin i toalettet. Lat urinen først. Bruk deretter f.eks. 

rikelig med toalettpapir i toalettskålen, en ren potte, en tom ren isboks el. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stikk og vri prøvepinnen på 3-5 forskjellige steder i avføringen. Påse at alle rillene på pinnen er fylt med 

avføring.  

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Sett deretter prøvepinnen tilbake i prøverøret som vist på illustrasjonen. Trykk deretter HARDT ned på 

prøvepinnen slik at du hører to klikk! 

Påse at den hvite toppen ligger helt inntil prøveglasset, at den er låst fast og forseglet. Det skal ikke 

være noe mellomrom mellom den hvite prøvepinnen og glasset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merk prøverøret med egen klistreetikett som inneholder navn, fødselsnummer og dato for 

prøvetaking. Påse at etiketten IKKE dekker innsyn til prøvepinnen. Sett deretter røret i sendehylsen. 

Umerkede eller ufullstendig merkede prøver vil ikke bli analysert.  

 

Lever prøven og evt. rekvisisjon til ditt legekontor/fastlege, til laboratoriet direkte eller via post (husk 

transporthylse til røret). Prøverøret med avføring er holdbart i 7 dager ved romtemperatur, alternativt 

15 dager i kjøleskap. Prøverøret bør oppbevares i kjøleskap til forsendelse. 

Hold røret med den HVITE toppen opp. Løsne prøvetakingspinnen fra 

røret ved å samtidig vri og dra den ut fra glasset. 

Sett evt. røret i en kopp slik at det ikke velter mens du tar prøven. 

 

Merk: Overflødig avføring fjernes i trakten når prøvepinnen 

settes inn i CALEX® Cap igjen. 

Når prøven er forseglet, vend glasset godt, minst 10 ganger, slik at 

avføringen slipper fra rillene på prøvepinnen og blander seg godt med 

bufferløsningen i glasset.  

Ikke under noen omstendigheter skal den blå korken benyttes under 

prøvetaking. Denne skal være lukket. 


