
                                                                                                                    Blå Stjärnans Djursjukhus                 
Laboratoriet, Gjutjärnsg. 4,  

417 07 Göteborg,  
tel: 031-650108,   

   fax: 031-650109 
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Djurnamn: Kön: 

Djurslag: Ålder: 

Ras: Provtagningsdatum: 

Ange önskad svarsform:  

 post        e-mail:_________________________________  

Önskas analys utöver remissutbud, kontakta laboratoriet för mer information. 

                       

HUND OCH KATT 
 

Kemi/hematologi 

 Basprofil (H+K): 
Hematologiskt status med manuell diff samt 
kemiprofil. 

 

 Hematologiskt status med manuell diff (K) 
EPK, Hb, Hct, MCV, MCHC, TPK samt LPK. 
  

 Anemiprofil (K) 
Hematologiskt status med manuell diff samt 
osmostest och retikulocyter. 

 

 CSF (cerebrospinal vätska, K) Analyseras inom 
30 min från provtagning. Erytrocytantal, mono- 
och polynukleära leukocyter samt protein.  

 

Hormoner 

 ACTH-stimulering (S) 
Kortisol, 0-prov och 1 h efter synachtengiva. 
 

 Tyreoideastatus (S) TSH*, T4, kolesterol. 
 

 T4 (S) 
 

 Progesteron (S) 

 
Urinanalys 

 Urin-protein/kreatininkvot (U) 

 Urinstatus (U) 

 Urinsediment (U) 
 

 Urinstatus med/utan odling på blodplatta (U) 
Urinsticka, densitet, sediment (markera med alt 
utan platta).  

 Med odling 

 Utan odling 
 
Ange hur provet är taget. 

 Cystocentes 

 Kateter 

 Spontantkastat 
 

 Bakt.typning inklusive resistensbestämning 

 

 

Övrigt 

 Blodgruppering (K) 

 SNAP-FIV /FeLV, (S)  

 Spec-fPL (S) 

 Spec-cPL (S) 

 CRP (H) 

 SAA (H) 

 Fruktosamin (H) 
 

 Avföringsprov maskägg- Flotation (F) Ej äldre 
än 3 dagar. 

 Avföringsprov Giardia- Zinkflotation (F) Krävs 
prov samlat från 3st olika tillfällen. Ej äldre än 3 
dagar. 

 Avföringsprov – Baermann (F) Krävs prov 
samlat från 3st olika tillfällen. Ej äldre än 3 dagar. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

F = Faeces 
C = Citratrör (blått) 
S = Serumrör (rött/färglös) 
K = Kalium-EDTA-rör (lila) 
H = Heparinrör (grönt) 
U = Urinprov 
*TSH analyseras endast på hund. 
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GNAGARE  
 

 Gnagarprofil (H+K)   
Hematologiskt status med manuell diff samt 
kemiprofil. 

 
 

FÅGLAR 
 

 Fågelprofil (H+K+blodutstryk): 
LPK med manuell diff, hematokrit samt kemiprofil.  

 

 Fågelhematologi med manuell diff 
(K+blodutstryk) 

 Gramfärgning faeces (faecesutstryk) 

 Gramfärgning choan (utstryk från choan) 

 Gramfärgning kräva (utstryk från kräva) 
 

 

REPTIL 

 
 Reptilprofil (H+H+blodutstryk) 

LPK med manuell diff, hematokrit samt kemiprofil. 
 

 Reptilhematologi med manuell diff 
(H+blodutstryk) 

 

 

F = Faeces 
C = Citratrör (blått) 
S = Serumrör (rött/färglös) 
K = Kalium-EDTA-rör (lila) 
H = Heparinrör (grönt) 
U = Urinprov 
*TSH analyseras endast på hund. 
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