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HELICOBACTER PYLORI, NUKELIINISYRA, AVFÖRING 

-HepyNhO (6314) 

 

 
Med undersökningen påvisar man förekomsten av Helicobacter pylori-bakterier som orsakar 

inflammation av magsäcken. 

Provet påvisar både H. pylori-bakteriens förekomst i avföringen och en genmutation 

i bakterien som orsakar resistens mot klaritromycin. Testet hittar infektionen och hjälper vid valet av 

passlig avhysningsbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

       

Förberedelser inför provtagning 
 

Vissa läkemedel bör undvikas före blodprovet. Om avbrytandet av 
medicineringen konsulteras alltid en läkare.  

 

Läkemedel som inte får tas ett dygn (1) före undersökningen  
▪ Magsyrehämmande läkemedel: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, 

Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm 

▪ Läkemedel som inverkar på tarmens motilitet: Constella, Gasprid, MCP-Ratiopharm, 

Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, 

Primperan, Resolor, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma 

▪ Antasider: Balancid Novum, Magnesiamaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip 

▪ Läkemedel som skyddar slemhinnan: Antepsin, Galieve, Gaviscon 

Läkemedel som inte får tas två (2) veckor före undersökningen 
▪ Kurartade antibiotikabehandlingar  

▪ Protonpumpshämmare: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, 

Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, 

Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, 

Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, 

Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, 

Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.  

Läkemedel som inte får tas fyra (4) veckor före undersökningen 
▪ Behandling för avhysning av helicobacter; Helipak A, Helipak K 

OBS! 

eNat® -provröret innehåller 
guanidintiocyanat, som är 
hälsovådligt för människan vid 
förtäring, vid hudkontakt och vid 
kontakt med ögonen. 
Vid kontakt, skölj huden omedelbart 
med rikliga mängder vatten. Vid 
förtäring av kemikalien, skölj munnen 
med vatten och drick sedan litet 
vatten samt tag kontakt med 
Giftinformationscentralen. 
 

 

Provtagningsmaterial 

 

▪ Stor provtagningsburk eller 

rondskål.  

▪ Namnetikett 

▪ Plastpåse 

(t.ex. Minigrip)  

▪ eNat® provrör och  

sticka för provtagning 
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Provtagning 

 

▪ Tarmen töms i ett stort engångskärl eller i WC-papper. Provet tas från avföringen strax efter 

tarmtömning. Blodblandad diarré duger inte som provmaterial. 

▪ eNat® -provtagningsförpackningen öppnas.   

▪ eNat®-provrörets turkosa kork öppnas och röret placeras 

vertikalt på ett jämt underlag. 

▪ Bomullsstickan i förpackningen roteras i avföringen så att en passlig mängd avföring fastnar på 

stickan. 

 

 

 

          

  Passlig mängd avföring        För mycket avföring 

 

▪ Stickan för provtagning med avföring sätts in i provröret varefter man blandar om så att 

avföringen löses upp i vätskan i röret. 

▪ Stickan för provtagning kastas bort, t.ex. i blandavfall. Provröret stängs omsorgsfullt med den 

turkosa korken. 

 

 

 

 

 

▪ Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provröret. Etiketten ska 
innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.  

▪ Efter provtagningen placeras transportrören i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.  

 

Förvaring och transport 

 
Provtagningsburken ska levereras till laboratoriet snarast möjligt, helst redan under 

provtagningsdagen. Provets hållbarhetstid i kylskåp (2-8°C) är 3 dygn. 
 

OBS! I de bildförsedda instruktionerna i 

provtagningsförpackningen rekommenderas att stickan lämnas 

avbruten i provröret. 

I DENNA UNDERSÖKNING FÅR STICKAN INTE LÄMNAS I 

PROVRÖRET.  

 


