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PROVTAGNINGSINSTRUKTIONER
För att undvika förväxlingar ska både remiss och prover märkas tydligt med uppgifter om djurets identitet, remitterande
veterinär, provtagningsdatum, önskad analys samt provmaterial och provtagningsmetod.
Blodprover
Vilka rör som krävs för våra analyser står på remisserna. Alla blodprover bör förvaras svalt.
S = serum, rör utan tillsats
Serumprover bör om möjligt centrifugeras och avskiljas innan de skickas till oss.
B = helblod, rör med EDTA-tillsats
EDTA-rör för hematologi bör vara oss tillhanda inom 48 timmar. Om diffräkning önskas görs om möjligt ett utstryk på
objektsglas. Skicka även med EDTA-röret.
cP = plasma, rör med natriumcitrat-tillsats
Analyser på citratplasma kan utföras dagen efter provtagningen om provet centrifugeras och avskiljs inom 1 timme efter
provtagning (2500 x g i 15 minuter). Ocentrifugerade prover måste analyseras på provtagningsdagen (helst inom 4 timmar).
Hormonprover
Hormonprover analyseras på serum. Bör förvaras svalt.
Folsyra ska vara oss tillhanda inom 48 timmar efter provtagning om serum avkiljts, ocentrifugerade serumprover måste analyseras
på provtagningsdagen.
ACTH provtas i ett kylt EDTA-rör som ska förvaras kylt fram till centrifugering och avskiljning av plasma. Detta ska ske inom 1
timme efter provtagning och plasman ska förvaras kylt och kan frysas. (Provet får ej frysas som helblod.)

Urin- och faecesprover
Urinprover är färskvara och ska förvaras svalt.
För kvalitativ faecesundersökning bör provet vara dagsfärskt.
För parasitologisk faecesundersökning tas om möjligt prov från tre tillfällen varav ett bör vara dagsfärskt, proverna bör förvaras
svalt/kylskåpskallt.
Bakteriologiska prover
Hud: Prover från sår, bölder, fistlar mm. Huden desinficeras med sprit innan provtagning med Culturette/steril provtagningspinne
eller aspiration i steril spruta. Om anaerob odling önskas rekommenderas speciellt medium (t ex Amies eller Stuarts).
Luftvägssköljningar skickas i sterila baktrör.
Urinprov: Vid spontankastade urinprover tag mittstråleprov efter att ha tvättat yttre genitalia. Skickas i sterilt baktrör. Förvaras i
kyl.
Öron: Rengör örat mekaniskt utan desinfektion. Tag prov med Culturette/steril provtagningspinne.
Blododling (blod, CSF, synovia, bukvätska och liknande): Tag prov aseptiskt i blododlingsflaskor. Kontakta labbet innan
provtagning.

Mykologiska prover
Hud: Huden kan desinficeras med sprit som får dunsta innan provtagning. Borsta igenom pälsen med en tandborste, ryck hårstrån
eller skrapa krustor från kanten av förändringen ner i ett rent kuvert eller förpacka provet i aluminiumfolie.
Luftvägssköljningar och BAL skickas i sterila baktrör.
Cytologiska prover
Synovia, bukpunktat och ascites och liknande vätskor tages i rör med EDTA-tillsats. Om möjligt görs ett direktutstryk på
objektsglas.
Trachealsköljningar och BAL tages i sterilt baktrör. Om möjligt görs ett direktutstryk på objektsglas.
Aspirat från nybildningar stryks direkt på objektsglas.
Övriga prover t ex från hud, vagina eller öron rullas med steril provtagningspinne direkt på objektsglas.

Provsändning
Proverna bör packas i krossäkra transporthylsor (av t ex hårdplast) med uppsugningsmaterial för att undvika läckage under
transporten. Prov och remiss läggs sedan i ett vadderat kuvert (av Jiffy-typ).
Proverna kan sändas med ordinarie postgång inom Sverige.
Laboratoriet
Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm
Djursjukhusvägen 11
734 94 STRÖMSHOLM

För er som skickar prover regelbundet till Laboratoriet på Specialistdjursjukhuset finns förfrankerade svarspostkuvert. Kontakta
oss enligt nedan för mer information.
Det finns även möjlighet att via receptionen lämna in prover direkt på Specialistdjursjukhuset.

Provsvar och faktura
Analyssvar fås via mail om inget annat avtalats.
Vid brådskande analyser kan telefonsvar lämnas till veterinär.
Betalningsvillkor är 10 dagar netto.
Veterinärer och veterinärkliniker kan debiteras månadsvis via samlingsfaktura.
Kontakt
För aktuell prislista eller övriga frågor är ni välkomna att kontakta laboratoriet på:
telefon: 0220-45867
email: lab.esds@evidensia.se

