
 
Anvisningar för avföringsprovtagning 
Screening för tarmcancer 

Paketet du har fått innehåller ett provrör i en återförslutningsbar 
påse. I påsen finns även en absorptionsduk. Ta inte ut 
absorptionsduken ur påsen.  
Provröret innehåller en vätska. Häll inte ut vätskan ur röret! För mer 
information, läs längst ner på sidan. 
 
 
Ta en ren engångstallrik, ett wc-papper eller en tidning som underlag 
för avföringen. Ta inte avföringsprovet från toalettstolen! 
Gör provtagningen vid ett senare tillfälle, om din avföring är mycket 
lös och vattning (t.ex. om du har diarré).  
 
 
Håll provröret i handen och öppna den GRÖNA korken på röret. Håll 
röret i upprätt ställning.  
Öppna under inga omständigheter den ofärgade korken. 
 
 
Samla avföring i fårorna som finns i änden av den gröna 
provtagningspinnen genom att stryka pinnen mot fyra olika ställen i 
avföringen. Det räcker att fårorna i änden av pinnen täcks av 
avföring. Samla inte mer avföring än det ryms i fårorna. Ta bort 
eventuellt överskott av avföring till exempel genom att torka av 
pinnen med ett toalettpapper. 

 
 
Lägg den gröna provtagningspinnen i provröret och skruva fast 
korken ordentligt. Skaka provröret kraftigt några gånger.  
Öppna inte korken på nytt. 
 
 
 
Lägg tillbaka provröret i den återförslutningsbara påsen med 
absorptionsduken och stäng påsen ordentligt. 
 
 
 
Fyll i första hand i dina förhandsuppgifter på den elektroniska 
blanketten på adressen www.synlab-suolistoseulonta.fi  
Stark autentisering krävs för att fylla i blanketten elektroniskt. 
Fyll i förhandsuppgifterna på den pappersblankett som du fick 
tillsammans med denna kallelse, om du inte kan fylla i blanketten 
elektroniskt. 

 
Lägg påsen med provet och den eventuella ifyllda blanketten med 
förhandsuppgifter 
i returkuvertet av kartong. Stäng kuvertet noggrant. Posta 
returkuvertet senast följande vardag efter provtagningen. Förvara 
gärna röret med avföringsprovet i kylskåp (2–8°C) innan du postar 
det. Portot är betalt. 

 
Viktigt!  
Röret innehåller en vätska. Undvik att luta röret när det är öppet, så att inte vätskan rinner ut. Skölj noggrant 
om vätskan kommit i kontakt med huden eller ögonen. Svälj inte vätskan. Förvaras utom räckhåll för barn.  
Läs mer på www.synlab.fi/palvelut/suolistosyovan-seulonta 


