Blodprøver

Fortæl dit barn, hvad der skal
ske inden I kommer ind i
prøvetagningsrummet. Brug
neutrale ord, fx kan du sige
”prikke” i stedet for ”stikke” og husk på, at forældrenes
nervøsitet kan mærkes af
barnet.
 Afhængigt af barnets alder og
modenhed, anbefaler vi der
bruges ” trylleplaster” Emla.
Det er et bedøvende plaster,
der kan købes på apoteket,
og hjælper barnet til at få en
bedre oplevelse af
blodprøvetagningen. Plasteret
påsættes i albuebøjningen og
skal sidde på i 1 time, og
tages af ca. 15 min før
blodprøven tages.
 Ved især mindre børn bliver
blodprøvetagningen en bedre
oplevelse for dig og dit barn,
hvis barnet ikke er alt for træt,
fx efter en hel dag i institution.


Tager I blodprøver på vores barn?

Hvis der er brug for, at der tages
blodprøver i forbindelse med
udredning af jeres barns sygdom,
bestiller vi blodprøverne med jeres
samtykke og I skal møde op på et
af nedenfor nævnte
blodprøvelaboratorier og få dem
taget. Nogen har også mulighed for
at få dem taget hos egen læge.
Hvordan forbereder jeg mit
barn?

En blodprøvetagning kan give
anledning til, at børn bliver bange
og utrygge på grund af den
fremmede situation. Der er flere
måder, hvorpå du kan hjælpe dit
barn:
 Afsæt god tid til
prøvetagningen, så der er
mulighed for at tage prøverne
i barnets tempo.

SVENDBORG
Hvor kan blodprøver tages?

Blodprøver kan tages følgende steder:
ODENSE
Ambulatoriet ligger i Vestfløjen, på OUH
Odense, Kløvervænget, indgang 40.

Åbningstider for ambulant prøvetagning
uden booking:
Indgang 85, 1. etage.
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 07.00 - 15.30
Torsdag kl. 07.00 - 17.00
Fredag kl. 07.00 - 15.00
Weekend og helligdage: Lukket
1. maj: Lukket

Telefonnummer til ambulatoriet: 65 41 28
31
Ambulatoriets åbningstider er:
Mandag - fredag, kl. 7 .05 - 15.00. Onsdag er
der åbent til kl. 17.00. Ambulatoriet har
lukket alle weekender, på helligdage, 1. maj,
24. december og 31. december.

NYBORG
Nyborg
Åbningstider for ambulant prøvetagning
uden booking:
Mandag kl. 07.00 - 17.00
Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00
Weekend og helligdage: Lukket
maj: Lukket
ÆRØSKØBING
Åbningstider for ambulant prøvetagning:
Alle hverdage kl. 08.00 - 11.00
Weekend og helligdage: Lukket

Hvis du har særlig spørgsmål om
blodprøvetagning er i altid velkomne til
at kontakte klinikken på
Tlf: 66 13 32 11 mellem 9,00-12,00

