REMISS IMMUNOLOGISKA LABORATORIET MILJÖANALYS
Avsändare

Provtagn ingsdatum

Patient: personnummer, efterna mn, förnamn

Remitterande läkare

Provtagningsställe :

Provtagningsansvariges namn och telefonnummer

Debiteringsadress om annan än avsändaren

Anamnes:
❑ Astma

Hudtest:

❑ Rhinit

Spec.lgE :

❑ Eksem
Husdjur:

Önskad analys:

Övriga upplysningar :

❑ Kvalster (D. farinae)
❑ Hund
❑ Katt

PROVTAGNING:

Provtagningsanvisningar , var god se baksidan.
Bestämning av kvalster-, katt- och hundallergen i inomhusdamm.
Provtagningsmaterial rekvireras från vårt laboratorium.

Telefonnummer och
Expedition, provsva r:
Allergiavdelningen:
Faxnummer:

faxnummer
03 1 - 342 49 17
031 - 342 18 87
031 - 82 67 91

www .sahlgrenska.se
Hemsida:
Mailadress: kitm .su@vgregion.se

INSTRUKTIONER FÖR DAMMPROVTAGNING TILL MILJÖANALYS

1) Sätt plastringen (packningen) på dammsugarröret, montera sedan på filterhållaren.

Filterhållare

Dammsugarrör

\
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Filtermunstycke

Filter+filterburk

" ,,..._, Lock ti11filterburk

2) Dammsug 2,5 minuter på underlakanet. OBS: Lakanet skall inte vara bytt på 14 dagar.
3) Stäng av dammsugaren en stund och ta bort lakanet.
4) Dammsug 2,5 minuter på madrassen.
När det gäller kvalster dammsuger man enbart enligt punkt 1-4.
Vid övriga allergenbestämningar, t e x katt, hund eller häst kan man ibland dammsuga även
soffa, fåtölj eller andra textilier.
Dammsug inga golvytor eller väggytor.
Blir filtret fort igentäppt, stäng då av dammsugaren och vänta ett tag innan Du fortsätter.
OBS! Om dammsugaren låter konstigt eller luktar bränt, stäng då av.
Vi ersätter inga dammsugarreparationer.
Kasta aldrig ett filter pga mycket damm, det är vanligt med stora mängder damm på filtren.
När Du dammsugit klart tar Du bort filterhållaren från dammsugarslangen så att inget damm
flyger ut. Tag hand om packningen. Tag loss filtermunstycket och sätt locket på filterburken.
Skriv datum, personnummer och namn på etiketten som sitter på locket.
Lägg alltsammans i en plastpåse och förvara i kylskåp tills det återlämnas.
Returnera materialet till remitterande instans..
OBS: Återlämnandet måste ske inom en vecka efter dammsugning!

OBS! ALLA DELAR AV FILTERHÅLLAREN SAMT GUMMIPACKNINGEN OCH FILTERBURK
MED LOCK MÅSTE ÅTERLÄMNAS TILLSAMMANS MED DAMMPROVET.

