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BØRNEORM - VEJLEDNING TIL FORÆLDRE
Mistanke om børneorm opstår hvis der enten ses en lille ca. hvid 7 mm lang
orm i endetarmsåbningen eller i afføringen.
Der kan også bare være kløe i endetarmen eller i skeden, oftest ved
sengetid/om natten.
Der udleveres i klinikken:


Plastik-etui med tilhørende objektglas (3 stk)



Husk at skrive dato og kl. på



Frankeret kuvert til klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev

MED påsat stregkode og nummereret

Vedrørende opsamling af prøve:


Man skal bruge det udstyr der udleveres i klinikken



Prøven tages straks om morgenen INDEN toiletbesøg/INDEN
aftørring efter bleskift.



Der tages i alt 3 prøver med 2-3 dages interval.



Der skal bruges klar gennemsigtig tape ca. 5 cm. (klæbesiden udad), som med fx tommelfingeren
trykkes mod barnets endetarmsåbning.



Tapestykket anbringes herefter på langs på objekt-glasset med den klæbende side nedad mod
glasset (selve aftrykket placeres midt på objektglasset). Altså ikke bukkes om på bagsiden
Tapen trykkes forsigtigt fast mod objektglasset fx med en lille vattot.
Overskydende tape klippes af, således at det ikke når ud over objektglassets kanter eller dækker
skrivefeltet.



Glasset mærkes (hvis det ikke allerede er gjort) med rekvisitionens selvklæbende nummer, som
placeres på tværs over skrivefeltet.



Vask hænderne grundigt.

Vedrørende følgesedlen:
Da der laves flere prøver, er det MEGET VIGTIGT, at




OBS rekvisitionsseddel påføres korrekt prøvetagningsdag og tidspunkt
ved overstregning af det som allerede er anført ved ud printning af sedlen
i lægeklinikken.
OBS prøven skal afsendes den dag den er lavet. Kan afleveres i klinikken
Eller prøve puttes i forsendelseskonvolutten og sendes som Quik post via
”posthus”
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Svar sendes elektronisk til klinikken.




Prøven undersøges kun på hverdage, derfor afhænger svartiden af, hvornår prøven modtages
(svar afgives samme dag, som prøven modtages i laboratoriet).
Svaret foreligger som regel i løbet af 4-5 hverdage.



Behandling:
Lægen kan ordinere medicin mod børneorm. Hele husstanden bør behandles samtidigt.
Samtidigt med behandlingen bør sengetøj og undertøj vaskes ved min. 60° C. Hænder og
kortklippede negle bør vaskes grundigt, neglene med neglebørste.



Komme i institution:
Må komme i institution uden begrænsninger.
VIL du læse mere så klik her
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