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INSTRUKS
Postnatale genetiske undersøgelser
af aborter og dødfødte
Materiale
1. Glas med transportmedium. Rekvireres fra laboratoriet
Klinisk Genetisk Afdeling, tlf. 7845 5557.
Opbevares ved -18˚C indtil anvendelse (alm. fryser).
Holdbarhed: Se udløbsdato på transportmediet.
2. Steril saks eller skalpel.
3. Steril pincet.

Dato : __________
Sagsbehandler : KGA lab.
Direkte tel. : +45 7845 5557
Telefax: +45 8678 3461

Prøvetagning
(Skal foregå sterilt og mediet skal være helt optøet)
A. Spontane aborter
1) Achillessenebiopsi 2) Sikkert identificerbare fosterdele
3) Villi chorii
B. Provokerede aborter
Ved prostaglandininducerede aborter er achillessenebiopsi (se
vejledning på bagsiden) at foretrække. I øvrigt villi chorii eller
amnionvæske
C. Macereret foster eller tom hindesæk
Hvis såvel achillessene eller andre sikkert identificerbare fosterdele
er uanvendelige pga. maceration: villi chorii eller amnionvæske

Opbevaring
Efter prøvetagning skal transportglas med biopsien opbevares ved
+4˚C til forsendelse (må under ingen omstændigheder komme
under 0˚C).

Forsendelse
Hverdage: Snarest muligt med Falck eller post.
Weekend og helligdage: Opbevares som ovenfor beskrevet til forsendelse til modtagelse første hverdags morgen.
Prøven sendes med rekvisitionssedlen ”Postnatale genetiske
undersøgelser” (udfyldes omhyggeligt), som findes på hjemmesiden:

http://www.skejby.dk/afdelinger/klinisk+genetisk+afdeling/fagfolk/rekvisitionssedler+og+in
strukser

Forud for forsendelsen ringes til laboratoriet på tlf. 7845 5557.
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Udtagning af achillessene til kromosomundersøgelse
Ved udtagningen benyttes:
2 sterile pincetter
2 sterile, spidse, buede sakse
2 sterile skalpeller
Alkohol (60-99%)
Transportmedium (helt optøet) fra
Klinisk Genetisk Afdeling

1. Steriliser huden ved at hælde lidt alkohol over fostrets fod, hæl og underben. Lad alkoholen fordampe.
Side 2/2

2. Lav med steril skalpel en realtiv lang
incision i huden, så der er god plads
til at fridissekere achillessenen (fig.
1).
Undgå at lædere fodsålen.
3. Læg achillessenen fri (fig. 2).
Løft den op med pincetten.
4. Klip først senen over lige ved muskelovergangen (fig. 3).
5. Klip derefter senen af så nært som
muligt ved insertionen på calcaneus –
uden at pincettens greb i achillessenen løsnes (fig. 4).
6. Achillessenen overføres til det sterile
transportmedium. Undgå at røre
transportglasset under denne procedure.
7. Den anden achillessene udtages på
samme vis.
Begge achillessener kan transporteres i det samme glas.

