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Information från Aleris Medilab, klinisk mikrobiologi
Ny version av pappersremisser för klinisk mikrobiologi och serologi, Aleris Medilab
Vi byter version av pappersremisser för klinisk mikrobiologi och serologi.
Pappersremissen har begränsat utrymme och har endast plats för de vanligaste analyserna/provtagingsmaterialen.
Vi rekommenderar därför användning av vår e-remiss för ett mer komplett analysutbud, se nedan.
På remissen Mikrobiologi har provmaterialet cervix i urin tagits bort pga utrymmesskäl, men vi utför fortfarande analyser på
cervix i urin. Om ni vill använda provmaterialet cervix i urin kryssa istället för urin som provmaterial för analys av
Chlamydia trachomatis DNA, Gonokocker DNA och Mycoplasma genitalium DNA. Analys utförs som förut.
För faecesodling och parasitundersökning i faeces, vänligen fyll i smittland. Det underlättar optimal analys av provet.
Nytt på Mikrobiologi-remissen är Ureaplasma DNA-paketet. Analyspaketet kommer att delvis förändras under kvartal 4-2017 till
att enbart avse Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum.
Var noga med att märka proven med rätt etikett. Etikettens nummer finns vid analysens namn.
Etiketterna finns på baksidan av remissen.
Om analysen ni vill beställa inte finns på pappersremissen kan ni beställa den genom att fylla i rutan längst ner och skriva analysens
namn och provlokal. Använd etikett märkt Övrig/Extra till dessa prover.
På serologiremissen är beställning av TBC-antigen nytt. Provtagning endast på anvisade enheter med speciella rör, 4 stycken.
Var noga med att märka proven med rätt etikett. Etikettens nummer finns vid analysens namn. Etiketterna finns på baksidan av
remissen.
Om analysen ni vill beställa inte finns på pappersremissen kan ni beställa den genom att fylla i längst ner och skriva analysens
namn. Använd etikett märkt Övrig/Extra till dessa prover.
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