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BIOLOGISKA PROV, specialsortiment

Fylls i av laboratoriet:
Remissid, ankomstdatum, signatur:

Följande analyser utförs efter kontakt med laboratoriet.
Förväntad svarstid förmedlas i samband med
bekräftelse.

Prov skickat för
kreatininanalys
Datum:
Sign:

Prov kasseras två veckor efter utskick av analyssvar.
Personnummer, namn:

□ Patientidentitet ej styrkt
Exponering för:

började:

Arbetsställe (Namn, Ort)

Symptom:

Provtagare: ........................................................................
Telefonnr (direktnummer):..................................................
Provtagningsdatum: ...........................................................

Svarsadress

Debiteringsadress inklusive Region Skåne kundkod

Telefonnr (direktnummer): ...................................................
Kontaktperson på AMM Syd som har beviljat analys:

Order/Ref.nr: ......................................................................

Önskad analys (förväntad svarstid förmedlas i samband med kontakt med laboratoriet):
Exponeringsmarkörer i urin
Exponeringsmarkörer i blod
Pesticider
Perfluorerade ämnen
□ Analyspaket 1:
□ S-perfluorheptansyra (PFHpA)
U-2,4-D, MCPA (markörer för fenoxisyror),
□ S-perfluoro-1-hexansulfonat (PFHxS)
3-PBA, DCCA, 4F3PBA (markörer för pyretroider),
□ S-perfluoro-1-oktansulfonat (PFOS)
TCP (markör för Klorpyrifos), Thiabendazole, Pyrimetanil
□ S-perfluoro-n-dekansyra (PFDA)
Analyspaket 2:

□-DKA (markör för Iprodione, Vinclozolin, Diuron m. fl.)
□ Analyspaket 3:
U-ETU (markör för Mancozeb och andra ditiokarbamater)

□ Analyspaket 4:
U-Klormeqvat (CCC), Mepikvat (MQ)

□ Analyspaket 5:
U-Imazalil

□ S-perfluoro-n-dodekansyra (PFDoA)
□ S-perfluoro-n-nonansyra (PFNA)
□ S-perfluoro-n-oktansyra (PFOA)
□ S-perfluoro-n-undekansyra (PFUnA)
Övrigt
□ U-kotinin

□ U-bisfenol A

Ftalater
□ U-metaboliter av dietylhexylftalat (DEHP)

□ U-metaboliter av diisononylftalat (DINP)
□ U-metaboliter av dietylftalat (DEP)
□ U-metaboliter av dibutylftalat (DBP)
□ U-metaboliter av butylbensylftalat (BBP)
Övriga upplysningar:
Serum (provtagningstid)

Urin (provsamlingstid)

Datum: ………………………kl:……….

Datum: ………………kl:……….- Datum: ……………...kl:………

Provvolym:………………….ml

Provvolym:…………. ml

U-densitet:………………...kg/l

Övrigt:

Anvisningar, se remissens baksida.

REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR
Remisser och provtagning
Remisser för biologiska prov (för standard- och specialsortiment) finns att ladda ner från
http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Remisser och provtagningskärl kan
också beställas från Arbets- och miljömedicin Syd via telefon 046-17 31 95 eller e-post ammlab@skane.se. För
att korrekt bedömning av resultatet ska kunna genomföras är det viktigt att alla uppgifter fylls i.
Serum (S):
2×5 ml blod tages i vakuumrör utan antikoagulationsmedel och gel. Efter centrifugering (1500×g,
10 minuter) överförs serumet till polypropylenrör (kan rekvireras från Arbets- och miljömedicin i
Lund).
Urin (U):
Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen
sätts locket tillbaka på röret/flaskan och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Röret/flaskan ska
märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rör ska stoppas i transporthylsa.
U-Kotinin, U-Ftalater, U-Bisfenol A, U-Perfluorerade ämnen och U-Pesticider:
Dessa analyser utförs efter överenskommelse. Vid bedömning av yrkesmässig exponering, kontakta
yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17 31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i
förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan urin samlas direkt i plastflaska eller i
pappersmugg som sedan överförs till 2×10 ml PP-rör. Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i
pappersmugg som sedan överförs till 2×10 ml PP-rör.
Transport
Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som
möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp
fram till avsändandet.
Paketet adresseras till:

Arbets- och miljömedicin Syd, våning 3
Medicon Village
Byggnad 402 A
Scheelevägen 8
223 81 Lund

