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Anvisningar för provtagningsmaterial urinprov, frivård och häkte
Nedan följer anvisningar för vårt provtagningsmaterial. Ytterligare
beskrivning av hela provtagningskedjan (hur lokalen ska vara utformad,
utbildning, manipulation mm) går att läsa i manualen ”Information om
hantering av drogtester inom Kriminalvården”. Manualen finns på Krimnet.
Observera att provtagaren alltid ska använda skyddshandskar vi hantering
av urin.
1. Öppna provtagningssetet i närvaro av provlämnaren.
Ett set innehåller: 1 provrör,
1 transportpåse med absorbent
1 bägare med temperaturindikator
1 plastpipett
etiketter med provID
1 svarskuvert
2. Märk upp provrör, bägare och utskriften
”Sammanställning” från registreringen i KVR med de
etiketter som finns i provtagningssetet. Det är viktigt att
etiketten på röret sitter som bilden till höger visar.
3. Provlämnaren ska avlägsna ringar, armband och skrymmande
klädesplagg.
4. Provlämnaren ska tvätta händerna noga med enbart vatten.
5. Ge bägaren till provlämnaren, som under övervakning lämnar urin.
Provlämnare som har svårt att lämna urin, kan få dricka ett glas vatten
(max 5 dl) för att underlätta provtagningen.
6. Kontrollera urinens färg. Ser urinen ut som vatten bör provet
underkännas och ett nytt prov tas så snart som möjligt.
7. Kontrollera inom 4 minuter att indikatorn
på bägaren visar en temperatur mellan 3338 °C. Om temperaturen inte ligger inom
angivet intervall, ska provet underkännas.
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8. Överför urinen från bägaren till provröret med
plastpipetten. Provröret ska fyllas upp till en
cm från kanten.
9. Förslut provröret ordentligt, så att urinen
inte läcker ut.

10. Lägg provröret i transportpåsen i facket med
absorbent (vitt filtmaterial).
11. Dra bort skyddet på den självhäftande tejpen och förslut påsen vid
markeringen.
12. Lägg transportpåsen i svarskuvertet med rättskemis förtryckta adress.
13. Försegla kuvertet noga.
14. Provet förvaras i kylskåp i låst utrymme fram till transport.
15. Lämna alltid kuvertet till ett postombud. Tänk på att transporttiden bör
vara så kort som möjligt. Undvik att posta prover fredagar eller annan
dag innan helg, eftersom laboratoriet är stängt på helger.
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