
Osteo Test I med 
Praksissernes tidlige serumtest  
100 % sensitivitet/følsomhed*

Trin-for-trin vejledning til 
prøvetagning Hause Hause

Early Detection of Osteoporosis Risk

Generelle oplysninger

   Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før du 

starter.

   VIGTIG: For at få et pålideligt resultat af  

OsteoTest I med zu ermöglichen, kræves en  

serumprøve fra morgenen den samme dag: 

     > Serumudvinding skal ske om morgenen lige efter 

        man er stået op og i fastende tilstand, dvs.     

        uden forudgående fødeindtagelse (morgenmad).                  

        Patienten skal derefter, og stadigvæk uden at  

        indtage føde, gå direkte til lægen og få taget  

        serumprøven dér ved hjælp af kanylen.
 
    Hvis du har problemer med håndteringen, eller hvis dit 

testkit er ufuldstændigt, bedes du kontakte os med det 

samme.

   Undersøgelsen af prøven er meget kompleks. Der kan 

derfor gå op til 15 hverdage, før resultatet er  

tilgængeligt. 

   Prøverne skal om muligt sendes således, at de  

ankommer til laboratoriet på hverdage.

  Brug ikke testkittet efter udløbsdatoen.

Er dit testkit komplet? 

Tjek venligst, om dit testkit er komplet. Det skal  

indeholde: 

   1 henvisningsseddel til laboratorieundersøgelser  

inkl. selvoplysningsskema

   1 serum-forsendelsesbeholder (rød)

   1 Serum-Monovette (Bemærk: Serum Monovette  

befinder sig i beskyttelsesbeholderen)

   1 Safety-Multifly-kanyle

  1 forsendelseskuvert
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Vend venligst siden.

 * Ifølge en undersøgelse fra 2019: Bone Reports 10 (2019) 100200:  
   Calcium isotope ratios in blood and urine: A new biomarker for the  
   diagnosis of osteoporosis.



Early Detection of Osteoporosis Risk

OsteoTest I med

Osteo Test I med - Udtagelse af  
serumprøven

   OsteoTest I med er en in vitro-test til tidlig opsporing  

    af osteoporose og til ledsagende brug under  

    behandlingen. Sammensætningen af calcium-isoto- 

    perne bestemmes vha. massespektrometri.
   For at sikre en pålidelig vurdering af måleresultaterne,  

    beder vi dig om at udfylde patientens  

    selvoplysningsskema fuldstændigt. 
   OsteoTest I med er beregnet til serumprøvetagning.

Få serumprøven taget hos lægen. Serum-Monovetten 

fyldes op med serum af medicinsk fagpersonale.

Send henvisningssedlen inkl. udfyldt selvoplysningsske-

ma sammen med serumprøven i beskyttelsesbeholderen  

retur til laboratoriet i den vedlagte portofrie returkuvert.

®

BLOOD

BLOOD

Resultatet vil kunne ses online på osteolabs.dk. For 

at se det, skal du indtaste stregkoden, der begynder 

med S, samt din fødselsdato.
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Bestillingsnummer fra osteolabs (stregkode)


