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Forbered deg
Les gjerne gjennom denne bruksanvisningen før 
du tar prøvene. Det er viktig at blod fra mor og 
barn kommer på riktig prøvetakningskort 
(se merking). 
Vask hendene lenge (1 min) med såpe og 
varmt vann og tørk godt.
Ta ut innholdet i esken og legg det på en 
ren og tørr flate. 
Ikke ta på filterpapiret inne i prøvetakningskortet.

Desinfiser
Prøvetakningskortet skal ligge i en slik høyde at du 
kan stå når du fyller sirklene med blod. Barnet bør  
ligge på ryggen når prøven skal tas. 
Prøven skal tas fra tuppen av ringfingeren.
Gni hendene sammen i 10-20 sekunder for å
øke blodgjennomstrømningen. 
Ta ut desinfiseringsservietten og tørk av området 
prøven skal tas fra. 

Prikk fingeren
Åpne pakkene med gassbindpute (Mesoft) og 
plaster.
Finn frem en lansett og vri av den beskyttende 
blå tuppen.
Sett den minste hvite enden av lansetten mot siden 
(som vist på bildet over) av ringfingerens tupp, og 
trykk lansetten hardt mot huden til det høres et 
klikk. Legg fra deg lansetten.
La armen henge nedover. 

Tørk første dråpe
Klem lett rundt stikkstedet og se at det former 
seg en dråpe blod.
Tørk vekk den første bloddråpen med gassbindet. 
Klem lett igjen og la det forme seg en ny
stor hengende bloddråpe.
Masser lett rundt stikkstedet om nødvendig, men 
ikke klem hardt. 

Fyll prøvetakningskortet
Før bloddråpen mot den første sirkelen på 
filterpapiret og la kun dråpen (ikke huden) 
berøre papiret i senter av sirkelen. 
Fyll alle de 5 sirklene med blod. 
Dersom du får for lite blod, ta en lansett  
og stikk en gang til.

Fullt prøvetakningskort
Du er nå ferdig med å samle blod.
Trykk gassbindet mot stikkstedet og sett så 
plasteret rett på huden.

Pakk sammen
La lokket på prøvetakningskortet stå åpent 
til tørking mellom 2 og 4 timer på et mørkt sted. 
Steng kortet og skriv på dato.
Legg kortene i hver sin aluminiumspose 
(obs merking av mor/barn). 
Lukk posen med lynlåsen. Posen inneholder en liten 
pose med tørkemiddel, denne skal ikke tas ut. 

Send i posten
Legg aluminiumsposene og underskrevet 
samtykke i svarsendingskonvolutten og postlegg 
denne samme dag eller senest neste dag.
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Spørsmål?
Dersom du har spørsmål kan du kontake oss på
Telefon: 46945124
Epost: sped-kolesterol@medisin.uio.no
Du finner også utfyllende informasjon på nettsiden:
www.med.uio.no/sped-kolesterol




