
Information till patient 
sida 1 (4) 

 

Akademiska laboratoriet 
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien 
 
XD333-3 

2021-11-22   

Provtagning för klamydia och gonorré - information 
till patient 

Förberedelser – slidprovtagning (kvinnor)  

Bra att veta: 
Läs igenom hela provtagningsinstruktionen innan du börjar.  
Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter smittotillfället. 
 
Vätskan i provröret innehåller guanidinhydroklorid.  
Om du får det på huden, skölj noga med vatten. 
 
 
Provtagningsmaterial: 

Provtagningsset för klamydia och gonorré.  
Använd provtagningspinne och provrör. 
 

  
Plastpipetten kan kastas. 
 

 

För provtagningsinstruktion se nästa sida. 
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Gör så här 
Slidprov: 

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, 

personnummer och provtagningsdatum.  

2. Skruva av locket och ställ röret så det inte kan tippa. 

Vätskan i röret ska vara kvar.  

3. Provet kan tas sittande eller stående.  

4. Håll provtagningspinnen i ena handen och sära på 

blygdläpparna med den andra handen. 

5. För upp provtagningspinnen några centimeter i slidan och 

rotera pinnen 3 varv mot slidväggen. 

6. För ner pinnen i provröret med vätska och bryt av pinnen 

vid markeringen.  

7. Skruva på locket ordentligt. 

8. Lämna in provet så snart som möjligt. 

 
 
Namn:  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

Personnummer: 

  

……………………………………………………………………………………………… 
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Provtagning för klamydia och gonorré -  information 
till patient 

Förberedelser – urinprovtagning (män) 

Bra att veta: 
Läs igenom hela provtagningsinstruktionen innan du börjar.  
Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter smittotillfället. 
 
Vätskan i provröret innehåller guanidinhydroklorid. 
Om du får det på huden, skölj noga med vatten. 
 
Provtagningsmaterial:  

Provtagningsset för klamydia och gonorré.  
Använd provtagningspipett, provrör  
och engångsmugg 
 

 
Pinnen kan kastas. 

 
 
För provtagningsinstruktion se nästa sida. 
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Gör så här 

Urinprov: 
1. Det ska ha gått minst en timme sedan du kissade senast. 

2. Gör en markering ca 1 cm upp på engångsmuggen. 

3. Kissa den första skvätten urin upp till strecket på muggen. 

4. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, 

personnummer och provtagningsdatum. 

5. Skruva av locket och ställ röret så att det inte kan tippa. 

Vätskan som finns i röret ska vara kvar. 

6. Sug upp urin med medföljande pipett och  

överför till provröret.  

 

7. Fyll röret med urin upp till nivån mellan pilarna.  

 

8. Skruva på locket ordentligt.  

9. Lämna in provet så snart som möjligt. 

 
 
Namn:  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

Personnummer: 

  

……………………………………………………………………………………………… 
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