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Basala rutiner vid provtagning för histopatologi (PAD).
Innan provtagning påbörjas ska preparatburk märkas med patientens fullständiga
personnummer och namn. Märkning av enbart lock får inte förekomma. Om man använder
pappersremiss måste fullständigt personnummer och namn anges samt för undersökningen
relevanta uppgifter i läslig form.
Vid prov från flera lokaler samtidigt på patient kan dessa kopplas till samma remiss, varvid
noggrann undernumrering och märkning på remiss och burkar är ett absolut krav.
Små preparat som biopsier, skrap och mindre excisioner lägges omedelbart i 4% fosfatbuffrad
formaldehydlösning.
För övriga preparat finns separata anvisningar för de olika organen. Kontakta gärna laboratoriet
vid osäkerhet, telefon 7514.
Förvarna laboratoriet inför fryssnitt per telefon samt när flödescytometri är aktuellt.
Muskelbiopsier skickas idag direkt till speciallaboratorium, vars anvisningar då får gälla.
Observanda:
Tillräckligt stora preparatburkar måste användas, där mängden formaldehydvätskan 6-10 ggr
överstiger preparatets volym.
Större preparat måste vara korrekt omhändertagna innan fixeringen för att inte äventyra
diagnostiken.
Suturmärkning för preparatorientering ska åtföljas av förklarande text på remiss.
Preparatburk med formaldehydvätska förvaras i rumstemperatur, inte i kylskåp.
Tättsittande lock ska användas så inte läckage uppstår. Formaldehydångor är hälsovådliga!
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Inlämning av prov:
Prov kan lämnas på patologlab, på därför avsedd hylla, under de tider laboratoriet är öppet.
Alternativt insänds provet med Regionens laboratorietransportbilar eller via post. Vid
postbefordran skall postens bestämmelser för biologiska prover följas (Distribution och
transport av smittfarliga ämnen och diagnostiska prover, 2003).
Foster omhändertages efter graviditetsvecka 12 enligt separata anvisningar, se obduktion!
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