Hjärtbiopsier - omhändertagande
Remiss

Remiss ifylls enligt anvisningar, se ” Remissanvisningar”.
PAD-remiss Allmän.

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 märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn.
Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.

Fixering

2 stycken preparatbitar (ofixerat) ska läggas direkt i preparatburk som
placeras i ett yttre kärl med is inför transporten till patologlaboratoriet.
Övriga preparatbitar ska läggas i njurbiopsivätska, även kallad
paraformaldehyd, för fixering. Mängden njurbiopsivätska skall vara 5-10
gånger större än provets volym.

Utförande

Tag ca 6 stycken endomyokardbiopsier med hjälp av en Biotom, tångbiopsi
teknik.
Lägg de två största bitarna på en kompress/filterpapper, lätt fuktad med fysikalisk
koksaltlösning. Observera att preparatet endast skall hållas fuktigt och inte bada i
lösningen. Kompressen/filterpapperet 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.
De övriga endomyokardbiopsierna ska fixeras och – så fort det är möjligt nedsänkas i fixeringsvätska. Detta för att provet inte ska förstöras utan ge en så bra
morfologi och därmed säker diagnostik som möjligt.

Övrigt

Kontakta alltid muskellaboratoriet i god tid, innan biopsi tas, så att det finns
personal på plats som kan omhänderta materialet.

Kontakt

Muskellaboratoriet tel. 031-342 29 16. BMA Pernilla Olsson eller Mitra Haghighat.
Patolog Anders Oldfors tel. 031-342 20 84. Mobil: 0707338116.
Patologens provinlämning tel. 031- 342 15 16. Öppettider: vardagar 07.30 – 16.00.

Transport

Preparatet skickas omgående till patologilaboratoriet, där det lämnas direkt till
personal i provinlämningen före klockan 16:00. Det ofixerade preparaten ska
förvaras kylt under transporten.
I annat fall förvaras det ofixerade preparatet i kylskåp och de fixerade i
rumstemperatur till nästa transporttillfälle.
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