
Nye rutiner for innsending av urolitter til 
Minesota Urolith Center 

Vi forbedrer måten vi håndterer urinsteinanalyse på slik at du vil få resultatet hurtigere. Heretter skal 
ikke klinikkene benytte innsendingskjema i papirformat. Alle innsendelser av urinstein skal nå logges på 
Minnesota Urolith Centre’s webside og deretter sendes med post til Kruuse Norge AS. 

Brukerveiledning for on-line innsendingskjema: 
1. Gå til www.urolithcenter.org
2. Hvis dette er første gangen du bruker denne nettsiden klikk på ‘sign up’

a. Velg alternativ 3, “This is the first time my clinic…” og klikk OK når en beskjed kommer 
opp på skjermen

b. Klikk Next og fyll inn klinikkdetaljene under ‘Create Clinic Account’
c. Vær vennlig å bruke klinikk e-mail adresse og ikke privat e-mail
d. Når du velger land så får du to alternativer for sending av urinstein. Vi anbefaler at du 

velger “Yes, ship samples to my local Hill’s office” (i Norge vil det si Kruuse)
e. Når du har fylt inn detaljene og sendt inn det elektroniske skjemaet, kommer du tilbake 

til forsiden. Fyll inn brukernavn og passord for å logge inn i systemet
f. Hvis du trenger hjelp til å opprette en konto, ta kontakt med Minnesota Urolith Centre 

direkte på support@urolithcentre.org
3. Når du har registrert deg eller hvis du er registret fra før, klikk på ‘Sign In’, velg ‘New Sample’ og 

fyll inn on-line innsendingskjema (submission form).
4. Når du kommer til ‘Confirmation of Sample Submission’ siden, velg ‘Print Adress Label and 

Packing Slip’. Print ut ‘Packing slip’ og send sammen med urinsteinen(e) til Jørgen Kruuse A/S, 
Havretoften 4, 550 Langeskov, Danmark

Vær oppmerksom på: 

 Kun urinstein fra hund og katt

 Steinene må være tørre og sendes i en uknuselig beholder som merkes med eierens etternavn
og navnet på pasienten

 Internasjonal forsendelse og kvantitativ urolitt analyse er uten kostnad for klinikken fordi det er
sponset av Hill’s Pet Nutrition (ekskludert forsendelse til Kruuse Norge). Vær vennlig å sørge for
korrekt porto.

Hvis du har spørsmål om innsending av urinstein, ta kontakt med Kruuse Norge på: 64 90 75 00 

Hvis du har spørsmål om urolithcenter.org online tilgang, ta kontakt med: 
Minnesota Urolith Center på support@urolithcenter.org 

http://www.urolithcenter.org/
mailto:support@urolithcentre.org

