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Hur du packar prover inför transport med budbil
Placera prover i provrörsställ
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Elektroniska
beställningar -->
Akuta prover placeras här
•
•
•
•
•

Börja alltid placera rör till pappersremisser längst bak till vänster i provrörsstället.
Fortsätt packa från vänster till höger, bakifrån och framåt.
Lägg remisser i en plastficka.
Rör med elektronisk beställning placeras för sig.
Akuta prover placeras alltid längst fram till höger i provrörsstället.

Övriga prover som inte kan placeras i provrörsstället, till exempel feces- och sputumburkar, ska placeras bredvid.
Om en remiss har flera prover ska dessa hållas ihop med gummisnodd eller läggas tillsammans i en plastpåse.
Glas med utstryk måste torka innan de placeras i transportask för objektglas. Cellerna på utstryksglasen
kan skadas om de transporteras blöta eller tillsammans med formalin eller formalinfixerade preparat.

Packa och plombera transportlåda
1. Placera en stor plastpåse som inre emballage i lådan.
2. Lägg ett lager absorberande material i botten av påsen som ska kunna suga upp läckage av hela
provvolymen.
3. Placera provrörsstället och övriga prover i plastpåsen.
a. Prover som kräver kyltransport: Placera en frysklamp i lådans botten utanför plastpåsen. Ställ
påsen på frysklampen, provrörsställets frigolit isolerar så proverna inte blir för kalla.
b. Frysta prover: Använd särskild frysbehållare med separat ytterhölje av frigolit. Frysbehållaren ska
placeras utanför plastpåsen. Frigoliten är viktig för att de övriga proverna inte ska kylas ned.
Frysbehållare beställer du från webbutiken
4. Förslut plastpåsen med klämma nära proverna så de står kvar i stället om provlådan skulle välta.
5. Lägg plastfickan med remisser utanför plastpåsen.
6. Plombera transportlådan. Dra åt plomberingen, lämna cirka en centimeter så att den går att klippa av vid
ankomst. Plombering visar att lådan innehåller prover och att ingen obehörig har öppnat den under
transporten.
Använd rosa plombering för lådor som innehåller akuta prover.
Använd vit plombering för övriga lådor.
Låda utan plombering betyder att det är en låda utan prover.
Mer information om lådor och packning finns på hemsidan karolinska.se/lab
Utskrift från www.karolinska.se/lab

