
Nya rutiner för insändande av urinstenar till Minesota Urolith Center

Vi förbättrar det sätt som vi hanterar urinstensprover på, vilket betyder att du kommer att få
dina resultat snabbare. Du ska inte längre använda pappersblanketten. Alla prover ska nu
skrivas in på Minnesota Urolith Centers hemsida och skickas med post till Kruuse
kundtjänst.

Bruksanvisning för att skicka in prov:

1. Gå till www.urolithcenter.org
2. Om det är första gången du använder denna hemsida, klicka på ’sign up’.

a. Välj den 3:e möjligheten: ”This is the first time my clinic...” och klicka på ok.
b. Klicka på ‘Next’ och fyll i klinikuppgifterna under ‘Create Clinic Account’.
c. Använd vänligen helst en klinikmailadress och inte en personlig mailadress.
d. När du väljer ditt land kommer du att få valmöjligheter angående hur du
skickar provet. Vi rekommenderar att du väljer “Yes, ship samples to my local
Hill’s office” (i Sverige betyder det Kruuse Svenska AB).
e. När du lagt in dina uppgifter och skickat blanketten kommer du att
komma tillbaka till inloggningssidan.
f. Om du behöver hjälp med att upprätta ett konto, vänligen kontakta Minnesota
Urolith Centre på support@urolithcentre.org

3. När du har har registrerat dig eller om du tidigare registrerat dig, klicka på
‘Sign In’, välj ‘New Sample’ och fyll i din remiss on-line (submission form).

4. När du kommer till ‘Confirmation of Sample Submission’ sidan, välj ‘Print
Adress Label and Packing Slip’. Skriv ut ‘Packing slip’ och skicka tillsammans
med urinstenen/urinstenarna till:

Jørgen Kruuse A/S
Havretoften 4
5550 Langeskov
Danmark

Tänk på att:

● Bara skicka urinstenar från hund och katt.
● Stenen ska skickas torr i en obrytbar transporthylsa som är märkt med ägarens

efternamn och patientens namn.
● Internationellt skickade och kvantitativa urinstensprover är gratis om det är sponsrat

av Hill'sPet Nutrition (undantag gäller försändelsen till Kruuse). Tänk på att frankera
med korrekt porto och skicka i vadderat kuvert

Om du har frågor om hur du ska skicka urinstensprover, kontakta Kruuse kundtjänst på:
018-4899700

Om du har frågor om urolithcenter.org online-tillgången, tag kontakt med:

http://www.urolithcenter.org


Minnesota Urolith Center på support@urolithcenter.org


