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Avgränsning/Bakgrund 

Mycoplasma genitalium DNA detekteras med PCR i urinprov för män och 
vaginalprov för kvinnor.  
 

Provtagning 

Urinprov 
Patienten bör ha en blåsinkubationstid på minst en timme. Samla den 
första portionen urin och överför minst 5 ml till urinrör för PCR. 

  

 

Vaginalprov 
För in provtagningspinnen som medföljer kitet ca 5 cm in i vagina. Rotera 
pinnen utmed vaginalväggen 15-30 sek. Tag ut pinnen och stoppa den i 
provröret med rosa kork. Bryt av pinnen vid skåran. Låt pinnen vara KVAR 
i provröret! Skruva på locket ordentligt.  
 
Självprovtagning vaginalprov: Provet kan med fördel tas av patienten själv, 
men det är viktigt att patienten instrueras om att inte lägga ifrån sig den 
oförpackade pinnen någonstans, varken före eller efter provtagningen. 
 

 

 

Urinodlrör 
Beställs från Centralförrådet,  
artikelnr: 102308 

 

Copan eSwab Regular, rosa kork 
Beställs från Centralförrådet, 

Artnr:102431. 
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Prover för Mycoplasma genitalium sparas ej i biobank. 

 

I avvaktan på transport 
Provet kylförvaras i avvaktan på transport.  
 

Svar och bedömning 

Analysen utförs minst 3 gånger per vecka. 
 

Faktorer som påverkar svarets kvalitet 
Det är viktigt att den första urinportionen samlas vid urinprovtagning. 
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