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Metoden En aftryksprøve kan bruges til påvisning og artsbestemmelse af skimmel-
forekomster. 

 
 Med en aftryksplade tages et ”aftryk” i området, hvor der er mistanke om 

skimmelforekomst.  Svampesporer opsamles på pladen, der er et 
vækstmedie hvorpå sporer kan vokse. Aftrykspladerne dyrkes, og herved 
kan mængden af levedygtige svampesporer på prøvestedet bestemmes. 
Desuden kan skimmelsvampenes slægt og/eller art bestemmes. 

 
Prøvetagning Aftrykspladerne er emballeret sterilt, og det er vigtigt, at pladerne er ude i 

luften så kort tid som muligt. Pladerne bør så vidt muligt opbevares i 
køleskab før prøvetagningen. Efter prøven er udtaget, opbevares den ved 
stuetemperatur. Fremgangsmåden ved prøveudtagning er følgende: 

 

   
 

1. Plastikposens lynlås åbnes forsigtigt og kun i forbindelse med 
prøveudtagning. 

2. Låget til pladen løftes forsigtigt af. Det er vigtigt ikke at berøre det 
sterile vækstmedie med fingrene. Området, hvor prøven skal tages er 
som regel karakteriseret ved en misfarvning på overfladen.  

3. Overfladen af det gule vækstmedium trykkes med jævnt pres mod den 
inficerede overflade. Pladen må ikke drejes under prøveudtagningen. 
Det gule mediums overflade skal have så stor kontakt som muligt med 
prøveudtagningsstedet. 

4. Herefter sættes låget på aftrykspladen igen, og relevante oplysninger 
skrives på låget. 

5. Aftrykspladen lægges i den isolerede pose, og sendes senest dagen 
efter den er taget.  

Indsendelse 
af prøver: Prøverne indsendes i vedlagte frankerede returkuvert. Relevante oplysninger 

om navn, adresse, prøvetagningssted mv. skal anføres på det vedlagte 
oplysningsskema, som også lægges i kuverten.  

 
 Kuverten skal afleveres på et posthus eller -indleveringssted. Find det 

nærmeste og se åbningstider/indleveringsfrister på Postnords hjemmeside 
eller app. Ved aflevering i postkasse går der for lang tid før prøven er 
fremme hos os. 

 

Resultat Pladerne dyrkes i 7 dage, hvorefter de analyseres. Når resultatet foreligger, 
modtager de en rapport fra os. 

 

 Hvis de har spørgsmål til prøvetagningen eller resultatet er De velkommen til 
at kontakte laboratoriet på telefon 75 52 21 00 eller på e-mail lab@goritas.dk. 

 


