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Provtagningsinstruktion:
Analys av SARS-CoV-2 på ytor
Provtagningskitet innehåller:
Provrör med tops (svabb)
Provrör med VTM-lösning (DoubangTM Disposable Virus Preservation Solution)
Mjuk transportpåse, transportburk och kartong
Kylväska med kylklampar, etiketter för transport
Förvara svabben i rumstemperatur och kylklamparna i frys innan provtagningen.

Transportburk med transportpåse
Provrör med VTM-lösning

Transportburk
Provrör med tops(svabb)

Viktig information innan provtagningen påbörjas:
•
•
•
•

Innan du påbörjar provtagningen behövs en sax och en linjal. Sprita gärna saxen och linjalen.
Tvätta händerna och ta på dig engångshandskar. Engångshandskarna ska användas under hela
provtagningen.
OBS! VTM-lösningen irriterar hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj noga i rikligt
med vatten.
Överblivet provtagningsmaterial, t.ex. tomt provrör (inkl vätska), avklippt tops, plasthandskar
m.m. kan kastas i vanliga soporna.
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Provtagningsinstruktion: Analys av SARS-CoV-2 på ytor

Provtagning:
1.

Öppna provröret med topsen. Ta bort överflödig vätska genom att trycka svabben mot
kanten inuti röret.

2.

Stryk topsen på ytan som ska testas, ca 100 cm2
(t.ex. 10x10 cm). Använd linjalen för att mäta 		
ytan.
Rotera topsen medan du topsar och försök 		
att få med hela ytan genom att svabba 			
horisontellt, vertikalt och diagonalt över ytan.

3.

Öppna röret med VTM-lösningen (DoubangTM Disposable Virus Preservation Solution).
OBS! VTM-lösningen irriterar hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj noga
i rikligt med vatten.

4.

Placera den nedre delen av topsen i VTM-lösningen och klipp av topsen. Sätt på locket ordentligt.

5.

Skriv provnamn/beskrivning på kartongen. Vid beställning av flera prover, kryssa
även i vilka prover som ska skickas iväg för analys.

6.

Lägg VTM-röret i den mjuka transportpåsen.
Den mjuka påsen läggs tillbaka i transportburken.
Placera transportburken i kartongen.
Placera därefter kartongen i kylväskan i 		
stående läge tillsammans med frysta kylklampar.

7.

Fäst returfraktsedeln på kylväskan. 			
Fäst etiketten med UN-3373-symbolen samt 		
etiketterna med pilar uppåt på var sin sida 		
av kylväskan.

8.

Desinficera provtagningsytan efter provtagningen.

9.

Skicka kylväskan med proverna till ALS i Danderyd så snart som möjligt. ALS erbjuder 		
även upphämtning med bud på flera order. Kontakta ALS logistik för mer information.
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