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Vejledning til analaftryk til undersøgelse for enterobius/ børneorm 

 

Forbered evt. dit barn, inden prøven skal tages, så barnet ikke bliver utrygt under proceduren. Det er 

vigtigt, at du forbereder barnet ud fra barnets alder og kognitive niveau.  

Prøven skal tages fra om morgenen, før barnet vaskes, får ren ble på, og før barnet står op, da 

ormene i løbet af natten bevæger sig ned i anus og lægger æggene her. 

 

Fremgangsmåde: 

 

- Endetarmsåbningen berøres med klæbesiden af et stykke gennemsigtigt tape (ikke ”englehud”). 

 

- Tapestykket sættes på objektglasset. Tapen klæbes glat på objektglasset, således at det parti, der 

har været i berøring med endetarmsåbningen, befinder sig midt på objektglasset. 

 

- Tapen må IKKE foldes omkring objektglassets ender, men skal klippes af i begge ender, således at 

det ikke når ud over kanterne. 

 

- Objektglasset kommes i sin plastikvugge. 

 

- Uden på plastikvuggen (IKKE på objektglasset) sættes en stregkodelabel fra én af de 3 lyserøde 

rekvisitionssedler. På den stregkodelabel skrives datoen for prøvetagning. Samme dato skrives 

midt på den tilhørende lyserøde rekvisitionsseddel. 

 

- Der tages tre aftryk, på tre forskellige dage. 

 

- På dag 2 og dag 3 anvendes de to andre rekvisitionssedler, således at hvert objektglas/vugge har 

sin egen rekvisitionsseddel. Husk at påføre datoer for prøvetagning på dag 2 og 3 også. 

 

- De færdige vugger med prøvemateriale skal ikke opbevares ved en bestemt temperatur, de kan 

derfor blot opbevares ved stuetemperatur indtil afsendelse (bemærk dog: uden for børns 

rækkevidde). 

 

- Når alle 3 aftryk er taget, sendes prøven, indeholdende objektglassene i hver sin plastikvugge. 

Plastikvuggerne med hver sin stregkodelabel skal ligge i den bløde hvide pose, som lægges ned i 

den medfølgende sealbag/plastikpose. Det lægges ind i det medfølgende papstykke for at skåne 

prøvematerialet. 

 

- Ovenstående og de 3 rekvisitionssedler lægges i den udleverede prøvekuvert og sendes. Den 

sendes ufrankeret, da modtager betaler porto. 


