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Provtagningsanvisning Histologi Bröst KPC
Remiss

Histologi

Provhantering/
provtagningsanvisning

Provtagningsanvisning Histologiskt material KPC
Tas om hand mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri måndagfredag.
Efter kl 15:30 när patologlabb är stängt, vänd
korkplattan upp och ned och fyll på med rikligt med
formalin. Viktigt att preparatet täcks av formalinet för
att undvika autolys.
Mastektomipreparat
Ange på remissen om ingreppet görs pga palpabel
tumör eller pga mammografiskt fynd, indikerad.


Ange tumörens läge och storlek i förhållande
till mamillen, klockslag, sidoangivelse.
Mammografiskt fynd
 Förtätning
 Förkalkning – mikro
 Storlek
 Läge i förhållande till mamillen
 Kod
Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1
tim efter provtagningen.
Nåla upp preparatet på korkskivan med
bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat.
Viktigt! Montera sektorresektatet på bröstschablonen
på samma sätt som det satt i patientens bröst.
Använd nålar med färgade huvuden för att markera
respektive resektionsrand, viktigt vid
radikalitetsbedömning
 Kranialt - gul
 Kaudalt - grön
 Vänster – röd
 Höger – blå
Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå
omedelbart till mammografin för preparatröntgen.
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Sektorresektat
Tas om hand mellan kl 8:00 och 15:30 helgfri-måndagfredag

Efter kl 15:30 när patologlabb är stängt vänd
korkplattan upp och ned och fyll på med rikligt med
formalin (10x vävnadsmängden) Viktigt att preparatet
täcks av formalinet för att undvika nekros
Preparat för bröstbevarande kirurgi med ej palpabla
tumörer ska skickas ofixerade på preparatröntgen. Ev.
mammografiskt fynd markeras med nål.








Ange tumörens läge och storlek i förhållande
till indikeringsnålen, klockslag, sidoangivelse.
Mammografiskt fynd
Förtätning
Förkalkning – mikro
Storlek
Läge i förhållande till indikeringsnålen
Kod

Preparatet måste komma till laboratoriet inom 1
tim efter provtagningen.
Nåla upp preparatet på korkskivan med
bröstschablonen (höger respektive vänster) inritat.
Viktigt! Montera sektorresektatet på bröstschablonen
på samma sätt som det satt i patientens bröst.
Använd nålar med färgade huvuden för att markera
respektive resektionsrand, viktigt vid
radikalitetsbedömning
 Kranialt - gul
 Kaudalt - grön
 Vänster – röd
 Höger - blå
Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå
omedelbart till mammografin för preparatröntgen.

Förvaring/Transport

Provhantering Histologiskt material KPC
Lägg det uppnålade preparatet i uppmärkt hink och gå
omedelbart till mammografin för preparatröntgen.
Efter kl 15:30 vänd korkplattan upp och ned och fyll
på med rikligt med formalin (10x vävnadsmängden)
Viktigt att preparatet täcks av formalinet för att
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undvika nekros.

Medicinsk
bakgrund/Indikation

Palpabel tumör eller mammografiskt fynd

Analyserande
laboratorium

Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi

Ackreditering
Tilläggsundersökning

Ackrediteringsomfattning klinisk patologi och
cytologi
Eftergranskning av preparat sker på begäran.

Patientinformation

Ej tillämpligt

Biopsier

Nej

Kommentarer/Övrig
upplysning

Biobanksprov
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