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Rätt pinne för rätt analys sparar resurser  
 

Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den 

mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande 

läge. 

Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel 

med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista försöker vi göra det lättare 

för Er att förstå. 

53871, 22551, 608415 och 609131 är till för bakterieodling och luftvägspanel, 

inte för Corona-prov.   

609274 och 608283 ska användas för Corona-prov och övriga PCR–analyser, 

inte till bakterieodling eller luftvägspanel.  

Vid beställning av ordinarie produkt i websesam hänvisas till nytt beställningsnummer 

för de ersättningsprodukter som finns för tillfället.  

 

Beteckning Beställnummer 
och bild 

Officiellt godkänd 
användning 

I Region Halland 
önskad 
användning 

Sedan tidigare 
upphandlade 
artiklar: 

   

E-swab blå kork 
(nasofarynxprov) 
 
(Leverantörens 
artikel nr: CP484CE) 

53871 

 

Bakterieodling, 
luftvägspanel och 
PCR 

Bristvara! 
Använd därför 
bara för 
bakterieodling 
och LVPAN 
(luftvägspanel), 
inte för PCR 

E-swab rosa kork 
(svalg- eller sårprov) 
(Leverantörens 
artikel nr: CP480CE) 

22551 

 

Bakterieodling och 
PCR 

Bristvara! 
Använd därför 
bara för 
bakterieodling,  
inte för PCR 
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Ersättningsprodukter 
för PCR-analyser: 

   

Won Transport 
Medium Kit 

609274 

 

Endast PCR 
(inte för 
luftvägspanel 
LVPAN eller 
bakterieodling) 

Dessa rör ska 
användas för alla 
PCR-analyser! 

Egna rör med vit 
kork eller orange 
kork 

608283 

 

Endast PCR 
(inte för 
luftvägspanel 
LVPAN eller 
bakterieodling) 

Dessa rör ska 
användas för alla 
PCR-analyser! 

 

Ersättningsprodukter 
för bakterieodling: 

   

SoS´s nasofarynx 
provtagningsset 
 
(Leverantörens 
artikel nr: MED-
MW178PF) 

608415 
(Ersättare till Blå 
E-swab)  

 

Bakterieodling, 
luftvägspanel och 
PCR 

Bristvara! 
använd därför 
bara för 
bakterieodling 
och LVPAN 
(luftvägspanel), 
inte för PCR 

SoS´s svalg 
provtagningskit 
 
(Leverantörens 
artikel nr: MED-
MW176PF) 

609131 
(Ersättare till Rosa 
E-swab) 

 

Bakterieodling, 
luftvägspanel och 
PCR 

Bristvara! 
använd därför 
bara för 
bakterieodling 
och LVPAN 
(luftvägspanel), 
inte för PCR 

 


