
Labmedicin 

Klinisk mikrobiologi   

             

  

Faktaägare: Ylva Lindroth  2017-11-20    

 
MYCOPLASMA GENITALIUM 
 

 

PROVTAGNINGSMATERIEL 

 

APTIMA HOLOGIC: 

 

 Urine Specimen Collection Kit. Används till urinprov - GUL etikett 

 Multitest Swab Specimen Collection Kit. Används till vaginalsekret - ORANGE 

etikett 

 Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab 

Specimens. Används till övriga sekret: uretra-, cervix, svalg-, rectum- och 

konjunktivalsekret - VIT etikett 

 

Vätskan i röret gör att provet håller sig längre. Vid spill på huden sköljs rikligt med vatten. 

 

 

PROVTAGNING 
 

Kvinnor 
 

Vaginalprov (även självprovtagning): 

 Använd provtagningsset med ORANGE etikett 

 För in provtagningspinnen ca 3- 4 cm i vagina 

 Rotera pinnen två varv utmed vaginalväggen. Ta ut pinnen. 

 Skruva av korken utan att förstöra folien. Sätt ned pinnen i transportröret 

 Bryt av pinnen vid skåran 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 

 

Urinprov 

Endast urinprov på kvinnor har lägre känslighet än vaginalprov. Vaginalprov rekommenderas 

därför i första hand. 

 Provet tas som nedan beskrivits för män 

 

Män 
 

Urinprov 

 Använd provtagningsset med GUL etikett 

 Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen  

 Samla upp första portionsurinen i lämpligt kärl eller mugg – c:a ¼ dL 

 Skruva av korken utan att förstöra folien. 

 Överför med pipett som medföljer setet, ca 2 mL av urinprovet till 

transportröret 

 Kontrollera att vätskenivån efter tillsats av urin hamnar mellan pilarna 

på röret. Se bild. 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 
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Övriga sekret 
 

 

Uretraprov 

 Använd provtagningsset med VIT etikett 

 Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen  

 För upp provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text)  

ca 2 cm i uretra 

 Rotera pinnen 2-3 sekunder 

 Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i 

transportröret. 

 Bryt av pinnen vid skåran.  

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 

 

Cervixprov: 

 Använd provtagningsset med VIT etikett 

 Rengör portio med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text) 

 Släng tvättpinnen 

 För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) i cervixkanalen 

 Rotera pinnen. 

 Skruva av korken utan att förstöra folien. Sätt ned pinnen i transportröret 

 Bryt av pinnen vid skåran 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 

 

Svalgsekret 

 Använd provtagningsset med VIT etikett 

 Rotera provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) mot tonsillerna 

och bakre svalgväggen. Se till att pressa pinnen mot tonsillerna och deras kryptor. 

 Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret 

 Bryt av pinnen vid skåran 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 

 

Rectumsekret 

Provtagning sker med fördel via proktoskop.  

 Använd provtagningsset med VIT etikett 

 För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 3-4 cm i rectum 

och rotera mot slemhinnan.  

 Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret 

 Bryt av pinnen vid skåran 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 
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Konjunktivalsekret 

 Använd provtagningsset med VIT etikett 

 Avlägsna försiktigt pus och sekret i ögat med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med 

röd text) 

 Stryk provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) kraftigt över 

insidan av det nedre ögonlocket. 

 Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret 

 Bryt av pinnen vid skåran 

 Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut 

 


