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Prøvetaking Peptider i urin

Inneholder:
 • Monovette med pipettespiss
 • Transporthylse med skrukork
 • Rekvisisjonsskjema til Lab1
 • Ferdig frankert pappeske med prøvetakingsutstyr

www.lab1.no firmapost@lab1.no

Kontakt Lab1 hvis det er noe du er usikker på vedrørende denne 
testen eller om noe av testutstyret skulle mangle.

+47 21 06 35 50

Lik oss på facebook: Lab1

Forsendelse
1. Plasser Monovetten i transporthylsen og skru korken godt igjen.
2. Fyll ut rekvisisjonsskjemaet. Det er viktig å fylle ut alle felt.
3. Plasser transporthylsen med urinprøven og det utfylte 
    rekvisisjonsskjemaet tilbake til pappesken. Forsegl pappesken 
    med en tape-bit.
4. Pappesken er nå klar til å sendes fra ditt lokale postkontor/post i 
    butikken/postkasse.
Hvis mulig, kan også prøven leveres direkte til Lab1 sitt 
laboratorium i Sandvika; Elias Smiths vei 10, 1337 Sandvika.
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1
Før prøven tas:
1. Det er viktig å spise variert de siste 2-3 ukene 
    før prøven tas
2. Testen må ikke utføres under  menstruasjon
3. Reduser væskeinntaket for å unngå 
    overdreven fortynning av urin. Begrens  
    inntaket til 3 x 2,5 dl. de siste 24 timer 
    før testen skal tas. Pass på at ikke mer 
    enn 2,5  dl. av dette er konsumert etter 
    kl. 20.00
4. Det er vesentlig at instruksjonene leses 
    nøye og etterfølges da feil prosedyre 
    kan påvirke resultatet av analysen!
5. Ikke kast pappesken som 
    prøvetakingsutstyret kom i. Denne skal 
    benyttes til forsendelse senere

2
Klargjør det medfølgende utstyret.

Skriv navn og 
fødselsdato

3
Første morgenurin samles i et 
urinprøveglass eller en REN kopp/et glass 
(urinprøveglass følger ikke med).

4
Sug fult opp med urin i monovetten fra 
urinprøveglasset. Dette må gjøres 
umiddelbart og innen 5 minutter slik 
at testen ikke blir ødelagt!

6
Fjern pipettetippen og brekk av 
oppsugingsstemplet. Sett på korken.

5
Bland prøven godt ved å vente 
Monovetten 5 - 10 ganger


