Sædprøve til kontrol efter sterilisation
Du har fået foretaget en sterilisation, og du skal nu afgive en sædprøve til kontrol efter sterilisationen.
Du har fået udleveret:


1 plastrør med hvid prop



1 spidsglas



1 absorberende materiale



1 forseglingspose



1 kuvert



1 laboratoriehenvisning.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Tag prøven tidligst 3 måneder efter operationen
Du skal tage sædprøven tidligst 3 måneder efter operationen og efter minimum 20 sædafgange.
Angiv dato, navn og CPR-nummer.
Det er vigtigt, at du mærker spidsglasset med en
navne- og CPR-nummer-etikette fra laboratoriehenvisningen, og at du skriver på laboratoriehenvisningen, hvilken dato prøven er udtømt.

For at sikre et pålideligt resultat af undersøgelsen af
den prøve, du afleverer, er det vigtigt, at du følger nedenstående retningslinjer omhyggeligt.

Svar på prøven
Du kan få svar på sædprøven hos den læge eller afdeling, der har henvist dig, inden for 5 hverdage efter
prøven er afleveret eller sendt.

SÅDAN GØR DU

KONTAKT OG MERE VIDEN

Sædudtømmelsen foregår bedst ved masturbation.
Du må ikke anvende kondom. Udtømmelsen skal ske
så fuldstændigt som muligt i plastbægeret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Du skal nu hælde sædprøven over i spidsglasset.
Spidsglasset skal lukkes godt, og du skal desuden
mærke det med en navne – og CPR-nummer-etikette
eller stregkode fra laboratoriehenvisningen. Herefter
lægger du spidsglasset ned i forsendelsesglasset. Du
skal skrive på laboratoriehenvisningen, hvilken dato
prøven er udtømt.

Kontakt
Klinisk Biokemi
Tlf. 97 64 11 76
Vi træffes:
Mandag – fredag 7.45 – 14.45

Forseglingsposen, der indeholder spidsglasset med
din sædprøve, lægges i kuverten sammen med laboratoriehenvisningen.
Du sender kuverten som Q-post samme dag som
prøven er udtømt
Det er også muligt at aflevere kuverten på Klinisk Biokemisk Afsnit på Regionshospital Nordjylland i Hjørring eller i Frederikshavn. Du skal aflevere prøven på
en hverdag (07.30 – 15.00), senest 1 døgn efter prøven er udtømt.

Klinisk Biokemi
www.rhnordjylland.rn.dk
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