VEJLEDNING I BRUG AF URIN-VACUTAINER VED URIN-DYRKNING
Opsamling af urin:
Optimalt foretages for piger afvaskning med vand af skamlæber og skedeindgang, og for drenge,
hvor det er muligt, føres forhuden tilbage, og urinrørsmundingen afvaskes grundigt. Lidt af urinen
lades i toilettet, og herefter lades urinen i et rent (evt skoldet) bæger.

1) Den tyndede af det hvide rør dyppes et stykke under overfalden i bægeret med urinen.
2) Glasset med den grøn-gule hætte trykkes med hætten først ned i det hvide kammer over røret.
3) Vend prøveglasset et par gange.
Det fyldte prøveglas (i det udleverede forsendelseshylster) markeret med barnets navn og cprnummer anbringes i den udleverede forsendelseskuvert (eventuelt med prøvesedlen, hvis den er
medgivet) og sendes. Hvis prøvesvaret skal komme hurtigt, kan prøven afleveres alle dage kl.
8.00 - 22.00 på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev hospital. Klinisk Mikrobiologisk afdeling
ligger i opgang 59, etage 05.
Kørevejledning ved indgang fra Herlev Ringvej:
•

Kør ind på hospitalets område fra Ringvejen, tag første vej på højre hånd op ad bakken

•

For enden af bakken drejes til venstre

•

Kør lige ud ca. 100 m og forbi kapellet og drej til højre lige før opgang 54

•

Kør rundt om bygningen 50 -100 m

•

Drej til venstre på parkeringspladsen bag ved bygningen hen til den sidste trappe

•

På den blå bjælke på huset står: KLINISK MIKROBIOLOGISK AFDELING,
PRØVEMODTAGELSE

•

Gå op ad trappen og ind af skydedøren, der åbnes ved træk i snoren

•

Tag elevatoren til etage 05. I tilfælde af at elevatoren ikke virker, benyt da elevator i
modsatte side af bygningen

Prøven afleveres i køleskabet ved modtagelsen eller til vagthavende bioanalytiker. Man kan også
ringe til vagthavende bioanalytiker på tlf.: 3868 9740.
Svar sendes elektronisk til klinikken.
Mvh Klinik for Børn & Unge
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