
Rekommenderad provtagning för PCR-diagnostik av genital klamydia och gonorré
 (From 1 april -14 får ni alltid svar på båda)      
      

 Prov tas tidigast 1-2 veckor efter misstänkt smittotillfälle – tidigare vid symptom.
 Vid misstanke på ”gonorré” remitteras patienten direkt till HUD/STD-kliniken för provtagning där.
 Efter korrekt genomförd behandling av klamydia är kontrollprov inte nödvändigt. Om kontrollprov tas,

rekommenderas att det tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling.                                                      
För gonorré gäller att kontrollprov för odling alltid tas 1-2 veckor efter avslutad behandling.

 Behandling får aldrig ges innan provtagning.
 Prov för Mykoplasma genitalium skickas och analyseras i Falun. Ta prov (2-3 ml urin) från första 

portionen i ett separat tomt rör.

När ska / kan prov tas?
    Alla oavsett symtom vid misstanke om genital infektion.
    Alla med symtom, t.ex. miktionssveda, smärta.
    Alla som haft oskyddat sex med ny/tillfällig partner under de senaste 12 månaderna.
    Var frikostig med provtagning ffa i gruppen < 25 år.
    Alla som kallas för provtagning (kontaktspårning/klamydia). 

Provtagningsteknik
Urinprov / Rutinprov för män.

 Patienten ska ha hållit urinen i blåsan minst 1 timme före provtagningen. 
 20-30 ml av den första urinen samlas i en plastmugg. 
 För över urin till rör med hjälp av medföljande plastpipett. OBS! Fyll urin endast till mitten på

markeringen dvs mellan de 2 strecken.  Urin över eller under strecken kan ej analyseras!!
 Vänd sedan röret upp och ner 5 gånger för att blanda urin och buffert.

Vaginalprov / Rutinprov för kvinnor.
 Prov från slidan tas med provtagningspinne. 
 För upp pinnen 3-4 cm i slidan och rotera den utmed slidans vägg i ungefär 30 sekunder.  
 Sätt sedan pinnen i röret – bryt av skaftet – det finns en markerad skåra på pinnen.

OBS! Lösningen med PCR-medium är skadlig, får ej användas för att fukta provtagningspinnen före provtagning.

Extragenitala prov
 Rectum, svalg, ögon. Nasopharynxprov (NPH): nyfödda med misstänkt pneumoni. Prov tas då med
          vaginalprovtagningskitet. Vid misstänkt gonorré tas prov för odling i första hand.
 Vid misstanke om extragenital klamydia kontakta HUD/STD-kliniken, 090-785 20 65.
 Vid ögonprovtagning ska provet tas före eventuell färgning med fluorescein/bedövning.

Provtagning vid sexuella övergrepp
Se separat PM på LINDA / Kvinnokliniken

Transportrör för urinprov / pinnprov / extragenitala prov
Nu måste Roche - Cobas PCR Urine sample Kit och Cobas PCR Female Swab sample kit användas.
Dessa rör beställs från MEDIQ, artikelnummer 5111 (urin/män) resp. 5112 (swab/kvinnor)
Använd remiss med ”rosa” kant. Välj: ”C trachomatis” alt på nya remissen: ”PCR Chlamydia/Gonokocker”
Extragenitala prov transporteras i Cobas PCR Female Swab sample kit.
(Chlamydiatransportrör som tidigare använts kan EJ längre användas)

Transport och förvaring
Proven är hållbara upp till 3 månader i 2 – 30ºC
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