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ULOSTENÄYTE F –BaktVIP –TUTKIMUSTA VARTEN
Saat näytteenottotarvikkeet laboratoriosta
 kaksi erilaista näyteputkea
 Suljettava muovipussi ja nimitarrat
Ajoita näytteenotto mahdollisuuksien mukaan niin, että saat toimitettua näytteen saman
päivän aikana laboratorioon.
Ota ulostetta talteen esimerkiksi kertakäyttölautaselle. Ota pakkauksessa olevalla tikulla
ulostetta alla olevien ohjeiden mukaan. Ota näyte kahteen eri putkeen ja eri tikuilla.

Näyte nestettä sisältävään putkeen (vaaleansininen korkki)
1. Avaa putken korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle
alustalle
2. Työnnä näytteenottotikku ulosteeseen ja ota pieni määrä
ulostetta tikkuun.

Sopiva määrä

Liikaa näytettä

3. Vie tikku nesteeseen ja sekoita huolellisesti niin, että näyte
liukenee nesteeseen. Tikkua ei jätetä putkeen, vaan koko
tikku hävitetään sekajätteen mukana. Sulje korkki
huolellisesti.
VAARA! Nestepurkki sisältää guanidiinitiosyanaattia.
Pidä lasten ulottumattomissa! Katso toimintaohje seuraavalta sivulta.

Näyte geeliä sisältävään putkeen (tummansininen korkki)
1. Poista putken valkoinen korkki ja heitä se roskiin.
2. Pyöritä näytteenottotikun pumpuliosaa ulosteessa,
erityisesti mahdollisissa limaisissa tai verisissä kohdissa.
3. Vie tikku putken sisään niin, että pumpuliosa menee geelin
sisään ja korkkiosa sulkeutuu tiiviisti. Älä katkaise tikkua.
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Kirjoita tarroihin:
 nimesi
 henkilötunnuksesi
 näytteenottopäivämäärä ja aika.
Liimaa molempiin putkiin oma tarra ja laita näytteet muovipussiin. Tuo näyteputket
mielellään samana päivänä laboratorioon. Jos et voi tuoda näytettä samana päivänä,
säilytä näyte jääkaapissa seuraavaan päivään asti.

Lisätiedustelut
Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa Laboratoriokeskuksen toimistoon puh. 040 651 5963
ma-pe klo 8-14. Laboratoriovastaukset kysytään hoitoyksiköstä.

Toimintaohje näyteputken nesteen joutuessa
IHOLLE:
Riisu nesteellä mahdollisesti kastunut vaatetus.
Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuoksella noin 10-15
min ajan.

SILMIIN:
Huuhtele runsaalla vedellä noin 20-30 min ajan.
Jos silmiin kehittyy tulehdusoireita, kuten kipua tai näköhäiriöitä,
ota yhteys lääkäriin.

SUUHUN:
Älä yritä oksentaa.
Huuhtele suu.
Juo vettä (n. 1 lasillinen).

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 09 471 977
tai 09 4711.
Numero palvelee 24h/7.
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