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i n s t r u k t i o n

urinprovtagning
Vid provtagning bör urinblåsan vara välfylld. Patienten ska hålla sig så lång tid 
som möjligt. Morgonurin är allra bäst men om detta inte är möjligt bör provet  
tas 4 timmar efter senaste blåstömningen.
 2 ml urin behövs för urinodling. För att undvika urinspill på laboratoriet bör 
rören aldrig fyllas helt.
 Vid provtagning med urinsticka doppas testremsan i urinen och läses av 
enligt tidsangivelse på förpackningen.
 Fabriksren plastbägare/mugg används och urinen överförs sedan till ett 
provtagningsrör.

Förvara taget urinprov enligt lokal anvisning.

Vuxna:
•  Kvinnor för isär blygdläpparna före provtagningen. Vid blödning eller flytning

införs en tampong i slidan.
•  Män för tillbaka förhuden.
•  Mittstråleprov rekommenderas. Plastbägaren förs in i urinstrålen mot slutet av

urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran skall ha sköljts bort.

Sängliggande patient:
•  Gör bäckentvätt framifrån och bakåt med tvål och vatten och torka torrt.
•  På män dras förhuden tillbaka och urinrörsmynningen tvättas och torkas torr.
•  På kvinnor placeras en tork i slidmynningen och urinrörsmynningen tvättas

och torkas torr.
•  Patienten läggs på nydesinfekterat bäcken.
•  Omedelbart efter urinkastningen dras några ml urin upp från bäckenet med

en engångsspruta och överförs till provtagningsröret.

Urinprovtagning på patient med KAD:
•  Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen ½-1 timme

före provtagningen.
•  Katetern tvättas med 70% sprit.
•  Katetern punkteras nedanför förgreningsstället med steril spruta.
•  Använd tunn kanyl, förslagsvis 0,8–0,9 mm.
•  Dra upp urin i sprutan och överför till provtagningsröret
•  Lossa ej uppsamlingsslangen.
• Tänk på risken för stickskador 

Patient med urindroppsamlare:

•  Ta av urindroppsamlaren.
•  Tvätta penis med tvål och vatten. Dra tillbaka förhuden och torka torrt.
•  Låt urinen droppa direkt ner i provtagningsröret.


