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Merking av prøver:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker at alle prøver skal merkes med etiketter.
Prøver og rekvisisjon skal også merkes med dato for prøvetakning. Hvis ikke informasjon på prøveglass
samsvarer med rekvisisjon, vil informasjon på prøveglass være det gjeldende.
 
Forsendelse av prøver:
Forsendelse av prøver til Avd. for medisinsk mikrobiologi bør skje så raskt som mulig etter prøvetaking for å
ivareta kvaliteten på prøven.
Biologisk materiale skal i de fleste tilfeller klassifiseres som farlig gods, kategori B. Biologisk materiale i
kategori B er tillatt å sende i vanlig post.

Krav til emballering ved forsendelse (kategori B)
Emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler:

1. Lekkasjesikker primærbeholder som inneholder prøvematerialet. (prøverør). Primærbeholder kan
være av plast eller glass med tettsluttende gummipropp eller skrukork.

2. Lekkasjesikker sekundæremballasje (transporthylse) med absorberende materiale. Prøverørene skal
emballeres i sekundæremballasje på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan
knuses. Dersom flere prøverør skal sendes i samme pakke, skal de pakkes slik at de ikke berører
hverandre. For å hindre lekkasje av prøvemateriale dersom et prøverør skulle knuse under
postforsendelsen, må prøvene legges i transporthylser med tilstrekkelig absorpsjonsmateriale.
Transporthylsene er av slagfast plast og skal brukes til de fleste prøvetyper.

3. Ytteremballasje. Konvolutt eller eske som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer
under transport.

 
Temperatur ved oppbevaring og transport:
Prøver til Avd. for medisinsk mikrobiologi bør oppbevares kjølig inntil forsendelse. Spesielt viktig for
urinprøver uten tilsetting av borsyre.
Unntak:
Blodkultur-flasker, spinalvæsker og prøver til gonokokkdyrkning skal oppbevares og transporteres i
romtemperatur.
 
Avvik ved prøveforsendelse
Prøver som ikke er forsvarlig merket vil bli avvist. Prøver som ikke har oppgitt prøvemateriale vil bli
oppbevart i 7 dager. Rekvirent vil få tilbakemelding om dette samme dag med beskjed om å ta kontakt for
avklaring. Dersom rekvirent ikke tar kontakt innen 7 dager vil prøven destrueres.
Prøver som har for lang transporttid eller på annen måte er transportert utenom anbefalingene, vil kunne bli
avvist eller kommenteres i forhold til at prøveresultat må vurderes som usikkert.
Prøver som er tilgriset av prøvemateriale ved mottak kan bli avvist.
 
Bestilling av prøvetakningsutstyr
Seksjon Molde: Prøvetakingsutstyr kan bestilles fra/ hentes ved ekspedisjon ved Avd. for medisinsk
mikrobiologi.
Seksjon Ålesund: Prøvetakingsutstyr bestilles ved Avd. for medisinsk biokjemi. Avdelingene på sykehuset
henter prøvetakingsutstyret ved sentralforskyningen.
 
Fra og med 01.12.11 faktureres ikke rekvirenten for prøvetakningsutstyr.
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Prøvetakningsutstyr og transportmedier - Oversikt. Avd. for med. mikrobiologi.

Brukerhåndbok finnes på vår internettside www.helse-mr.no/mikro
 
 

Papirutskrift
Papirutskrift satt opp ved prøvetakningsutstyr på ekspedisjonen.

 

Relaterte dokumenter:
Prøvetakningsutstyr og transportmedier - Oversikt. Avd. for med. mikrobiologi.
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http://eqshmr.helsemn.no/cgi-bin/document.pl?pid=hmr&DocumentID=17484
http://www.helse-mr.no/mikro
http://eqshmr.helsemn.no/index.pl?pid=hmr&DocumentID=17484

