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Northpop - Instruktion insamling av salivprov fran
nyfodda barn for analys av munflora (mikrobiota)
Insamling av salivprov från det nyfödda barnet sker på BB Hemvård/Barn 4 i samband med PKUprovtagning. Personalen utför provtagningen och instruerar föräldrarna i hur provtagning skall gå till
så att provtagning vid senare tillfällen kan utföras av föräldrarna själva i hemmet.
Provtagningsinstruktion och en film finns även på www.northpop.se.




Barnet bör inte ha ammats/matats under senaste timmen före provtagningen.
Barnets salivprov samlas med en bomullstops som snurras mot munslemhinna och
tunga.
TÄNK PÅ ATT DE SMÅ RÖREN INNEHÅLLER EN VÄTSKA. SE TILL ATT VÄTSKAN ÄR I
BOTTEN AV RÖRET OCH VAR FÖRSIKTIG NÄR NI ÖPPNAR DET!

Material från studien:








Två sterilförpackade bomullstopsar
Rör innehållande en vätska
Zip-påsar (en liten påse till salivprovet
och en stor påse till samtliga prover
som ska tas vid ett och samma
provtagningstillfälle).
Kylväska med kylklamp och provtagningsmaterial.
Etiketter
Följesedel

Provtagning:
1. Ta fram bomullstopsar och rör med vätska i. Fyll i barnets personnummer, datum och tid för
provtagning på medföljande etikett som klistras på salivröret.
2. Snurra bomullstopsen på insidan av barnets kinder och på tungan.
3. Sätt ned bomullstopsen i röret och snurra i vätskan en stund. Ta upp topsen och släng bort
den.

4. Upprepa samma procedur med den andra topsen i påsen; sätt ned topsen i samma rör,
snurra i vätskan, ta upp och kasta bort topsen.
5. Tryck ned locket på röret ordentligt tills du känner ett litet knäpp.
6. Fyll i följesedeln att salivprov är taget och lägg följesedeln tillsammans med det märkta
salivprovet i den lilla zip-påsen. Detta är oerhört viktigt för att vi ska veta vem proverna
kommer från!
7. Sätt genast zip-påsen med provet och följesedeln in i den Northpop-frys som finns på BB
Hemvård. Personalen kontrollerar att följesedeln är ifylld och ligger i zip-påsen.
Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar
under transporten för tillförlitliga analyssvar.
Vid frågor, kontakta:
Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86 eller
Studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57

