
Rekvireringsskema Porfyrisygdomme

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH, Odense

Kendt porfyrisygdom i familien  Nej                Ja Hvis Ja - Hvem og hvilken sygdom: _________________________________________________________

Patientdata  OBS porfyrisygdom 

Neuroviscerale symptomer Sidste 4 dg Tidligere 

 Akutte mavesmerter…………… 

 Varighed >12 timer……………… 

 Opioidkrævende…………………. 

Indlæggelse………………………… 

 Neurologiske symptomer/fund 

Hvilke__________________ 

 Psykiske symptomer…………... 

Hvilke__________________ 

 Andet………………………………….. 

Hvilke__________________ 

Akut porfyripakke

3 x 10 mLkoncentreret urin uden tilsætning

OG

3 x 1,5 mL afpipetteret plasma (ikke fra gelglas)  eller 3 x 4 mL heparinblod (ikke fra gelglas) 

For brugere af BCC og Labka II: Bestil: U-Porfyrin forstadie, U-Porfyrintype, P-Porfyrintype

Hudsymptomer 

 Sår/vesikler/fragil hud 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning

OG

3 x 1,5 mL afpipetteret plasma (ikke fra gelglas)  eller 3 x 4 mL heparinblod (ikke fra gelglas) 

For brugere af BCC og Labka II:  Bestil: U-Porfyrintype, P-Porfyrintype 
Alt prøvemateriale beskyttes mod lys ved 
indpakning i alufolie/sølvpapir og 
opbevares på køl (2-8°C) indtil forsendelse.
Rekvisitionsseddel OG prøvemateriale 
med navn og cpr-nr. indsendes samlet.

Alle prøver skal være modtaget i 
porfyrilaboratoriet inden 3 døgn efter 
prøvetagning, dvs. sendes som quickbrev
og kun mandag til torsdag

Håndtering af prøver - www.porfyrilab.dk

 Akutte smerter i huden efter lyseksponering Hvis ja indsend også  3 x 3-5 mL EDTA-blod. Bestil Ercs(B)-Protoporfyrin

Fæcesprøve  min 5 g (2 spiseskeer) - Ikke nødvendig i den initiale udredning 
Behov for efterbestilling vil fremgå af det lægekommenterede porfyrisvar
For brugere af BCC og Labka II bestil:  F-Fæcestype

Opfølgning kendt porfyrisygdom 

AIP, VP og HCP: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning

Bestil: U-Porfyrin forstadie. NB Hasteprøver aftales telefonisk

PCT: 3 x 10 mL koncentreret urin uden tilsætning. Bestil: U-

Porfyrintype EPP: 3 x 3-5 mL EDTA-blod. Bestil: Ercs(B)-Protoporfyrin 

Prøvetagningstid:_________

Patientens cpr-nr.: 
_________________________ 

Navn: 

_________________________ 

Rekvirent sygehus eller læge:

_________________________ 

Tlf.nr.:____________________ 

Sikker-mail: 
_________________________ 

SKS-kode:_________________ 

Til patienter der selv sender 
prøvemateriale: 
Påfør prøvetagningstidspunkt på rørene.

Bemærkninger til Porfyrilaboratoriet: 

Skal sendes som sikker post via 
"Send Digitalt"

Porfyripakker og materialeudtag 

Kutan porfyri

Fæces

Diagnose:_______________________ 
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