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1) Indikation
Diagnosticering, klassifikation og monitorering af medicinske nyrelidelser.
 
2) Analysesprincip
Histologiske og elektronmikroskopiske undersøgelser af nyrevæv.

 
3) Prøvemateriale og rekvisition
Der fremsendes væv (biopsi) i formalin (1 eller helst 2 glas, hvor det ene glas er til
elektronmikroskopi) samt 1 glas med histocon til immunfluorescens.
    
Mængde: Ideelt set tages to biopsier, hvor den ene kommes i formalin til lysmikroskopi, og
den anden deles til EM i formalin og den anden halvdel i histocon til immunfluorescens.  
 

Prøverne mærkes med patientdata.
Der udfyldes rekvisition med patientdata, rekvirent anføres (herunder SKS-kode), relevante
kliniske oplysninger og antal samt type af materiale.

 
4) Prøveforsendelse 

Prøven skal være AKP i hænde indenfor 24 timer med mindre prøven har akut/haste karakter, i
disse tilfælde skal patolog kontaktes via sekretariat på tlf.: 65 41 48 13 / 65 41 33 80. Akutte
prøver med svar samme dag skal sendes med taxa.  
Prøver med svar dagen efter prøvetagning kan sendes med post - dog skal man hér være
sikker på, at prøven er Afdeling for Klinisk Patologi i hænde med morgenposten.  
Sendes ved stuetemperatur.

 
5) Indleveringsfrister/åbningstider

Afdelingens åbningstider: Mandag til fredag kl. 8.00 - 15.30.
 
6) Telefon ved forespørgsler

Spørgsmål vedr. akut/haste prøver og hastesvar: Kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 13 / 65
41 33 80.
Melding af akut/haste prøver: kontakt sekretariat på tlf. 65 41 48 13 / 65 41 33 80.
Spørgsmål vedr. prøveforsendelse: Kontakt afdelingsbioanalytiker Tina Rask på tlf. 40 44 75
31.

 
7) Bemærkninger
Ingen.
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