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Punktionscytologi
Gäller för: Klinisk patologi och cytologi
Utförs på: Cytologavdelningen

Alternativ:
Punktion av palpabla förändringar utföres av läkare på cytologavdelningens
punktionsmottagning. Överenskommelse om lämplig tidpunkt kan med fördel göras på tfn 0470
– 58 75 05. Alternativt kan remiss insändas varefter patienten kontaktas av oss.
Normal ingång för patienter är via centralhallen till barnhallen varifrån skyltning finns på dörrar
och i tak. Såväl hiss som trappa finns.
Annan läkare punkterar, vilket förutsätter kännedom om punktionsteknik:
På CLV.
Assistans kan dagtid erhållas av cytodiagnostiker, som då omedelbart kommer och ansvarar för
preparationen. Vid vissa diagnoser aktualiseras specialundersökningar, varför information om
frågeställningar bör ges innan utstryk framställes.
Utanför CLV.
Punktionsmaterialet utstrykes med försiktighet på objektglas, som därefter lufttorkas utan tillsats
av fixeringsmedel. Minst två eller fler punktioner bör göras med samtidig makroskopisk
bedömning av utbytets representativitet.
Utförande:
Objektglas med frostad kant (mattkant) ska användas, och glasen måste vara märkta
(blyertspenna) med patientens fullständiga personnummer samt namn eller initialer. Markera på
alla glas och handlingar eventuell sida och andra lokalisationsuppgifter, som är nödvändiga om
multipla förändringar blir undersökta.
Endast den aktuella patientens glas får vara framdukade, annars kan förutom glasförväxling risk
för stänk uppstå som äventyrar diagnostiken!
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vid cystiska förändringar skickas hela vätskemängden i ett med patientdata märkt rör eller burk.
Utstryksglas insändes i specialgjorda skyddsförpackningar.
Observera att glasen ej får komma i kontakt med formalinångor.
Glöm inte att märka provet med etiketten från Cosmic.
Om man inte har tillgång till Cosmic utan använder pappersremiss förses denna med
personnummer och namn.
Antalet insända glas antecknas på remissen.
I normalfall är glasen lufttorkade. Observera att vid eventuell spritfixering måste detta ske inom
någon sekund. Om något glas skulle vara spritfixerat, bör detta först fixeras ca 30 min i 95%
etanol, varefter det kan tagas upp, märkas med ett S, och skickas som lufttorkade glas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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