
Spesifisering av prøvetakingsutstyr 
Henvisning til nummerert bilde 

 

Avdeling for mikrobiologi, Ullevål 
Transportmedier 

1.  Urin-Monovette ® 10 ml m/borsyre (kun til mikrobiologi) grønn, enhet = stk 

 
2.  Urin-Monovette ® 10 ml (kun for analyser til mikrobiologi) gul, enhet = stk 

 
3.  Universalcontainer m/skje til fæcesprøver (virusus og parasittus.), enhet = stk 

 
4.  Universalcontainer (30 ml) til væsker/biopsier (kun til mikrobiologi), enhet = stk 

 
5.  Flytende Cary Blair m/swab til fæces-bakt, enhet = stk 

 
6.  Amies transportmedium m/gel for bakt prøver, tykk swab (sort), enhet = stk 

 
7.  Amies transportmedium m/gel for bakt prøver, tynn swab (orange), enhet = stk 

 
8.  Flytende amies m/ tynn swab (orange), enhet = stk 

 
9.  Flytende amies m/ tykk swab(lilla), enhet = stk 

 
10.  Flytende amies til MRSA undesøkelse (e-swab) (rosa), enhet = stk 

                           
11.  Virus + kikhoste transportmedium (UTM) m/ tynn swab, enhet = stk 

 

12.  Virus transportmedium (UTM) m/ tykk swab, enhet = stk 

 
13.  EDTA-rør med gel (Plasma-separasjons-rør) (Hvit) 5 ml, enhet = stk 

 
14.  Prøveglass til Quantiferon: QFN TB Gold Tubes, enhet = stk 

  
 



15.  Blodkultur aerobic (grå) / anaerobic (orange), enhet = 1 sett 

 
16.  Transporthylser til AMIES, enhet = stk 

 
 

17.  Transporthylser til blodprøveglass og urinmonovetter, enhet = stk 

 
18.  Transporthylser til universalcontainer, enhet = stk 

 
Avdeling for patologi, Ullevål 

Transportmedier 

19.  Cytologiske prøver, enhet = 10 stk 

 
20.  Biopsi prøver, (30 ml) enhet = stk 

 
Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål 

Prøvetakingsutstyr/ blodprøver 

21.  Na-citrat-rør (PT/INR og andre koag.analyser) Lysblå 4,5 ml, enhet = stk 

 
22.  Gel-rør (Serum-separasjons-rør) Rød/gul 5 ml, enhet = stk 

 
23.  Gel-rør (Serum-separasjons-rør) Rød/gul 3,5 ml, enhet = stk 

 
24.  Rør u/tilsetning (Serum medikament-analyser) Rød 5 ml, enhet = stk 

 



25.  EDTA-rør (hematologi , HbA1c, folsyre i erytrocytter) Lilla 4,5 ml, enhet = stk 

 
26.  EDTA-rør med gel (Plasma-separasjons-rør) Hvit 5 ml, enhet = stk 

 
27.  LH Lithium Heparin 4 ml grønn, enhet = stk 

 
28.  Kanyler (Str.: 0,8 x 38) Grønn, enhet = 100  stk 

 
 

29.  Kanyler (Str.: 0,7 x 25) Sort, enhet = 100 stk 

 
 

30.  Holder til kanyler, enhet = stk 

 
Prøvetakingsutstyr, urin 

31.  Oppsamlingsbeholder for døgnurin 3 litet, enhet = stk 

                                                               
Avdeling for farmakologi, Ullevål 

Prøvetakingsutstyr, urin 

32.  Urinmonovette med forseglingskork til rusmisbruksanalyser (gul) 10 ml, enhet = stk 

             
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål 

Transportrør/prøvetakingsrør 

33.  Calprotectin i feces (Universalcontainer m/skje), enhet = stk 

 
34.  EDTA-rør (Svangerskapsuke 24, antistoffscreening og foster RhD-typing) 6 ml, enhet = stk 
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