Muskelbiopsier - omhändertagande
Remiss

Remiss ifylls enligt anvisningar, se ” Remissanvisningar”.
PAD-remiss Allmän..
Fyll även i ”Bilaga till remiss för muskelbiopsier”.

Allmänt

Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss
används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och
provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och
namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.

Fixering

Ofixerat

Utförande

Ta tre bitar muskel från inte alltför atrofisk muskel (m.vastus lateralis, m.deltoideus
eller m.tib. ant) med nåltång eller öppen kirurgisk teknik.
Vid öppen biopsi tas tre bitar muskel, cirka en centimeter långa och 3–4
millimeter tjocka. Om endast en bit muskel tas bör den vara så pass stor att vi
på muskellaboratoriet kan dela den i tre bitar.
På vuxna är det lämpligt med lokalbedövning 1% Carbocain med eller utan adrenalin.
OBS! Ofta behövs bedövning endast i huden. Om det behövs lokal bedövning i
muskeln, injicera runt biopsistället och inte i den bit som tas till biopsi. Undvik att
sätta pincetten mitt i muskeln utan sätt den vid ena kanten.
Lägg preparatet i en kompress fuktad med fysikalisk koksaltlösning. Observera att
preparatet endast skall hållas fuktigt och inte bada i lösningen.
Kompressen med preparatet ska läggas i en preparatburk med lock, som placeras i en
frigolitlåda eller termos med is. OBS! använd inte kolsyreis eller för liten
preparatburk - preparatet skall hållas kylt, men får inte frysa.
Om preparatet kommer till muskellaboratoriet inom en timma räcker det att lägga
preparatburken i en något större burk med is i.

Övrigt

Kontakta alltid muskellab i god tid, innan biopsi tas, så att det finns personal på plats
som kan ta hand om materialet.

Kontakt

Muskellaboratoriet tel. 031-342 29 16
BMA Mitra Haghighat.eller BMA Nahid Hosseini
Patolog Anders Oldfors tel. 031-342 20 84. Mobil: 0707338116

Transport

Preparatet skickas omgående till muskellaboratoriet senast inom 24h efter
provtagning. VIKTIGT! Att skicka med rätt transport och spårbarhet av transporten.
Preparatet ska förvaras kylt under transporten.
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