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Lyhenne: F-Enve-O
Tutkimusnumero: 2053
Selitys: ulosteen kihomadot (Enterobius vermicularis)

TUTKIMUKSEN TARKOITUS:
Kihomato munii öisin peräaukon ympäristöön. Tutkimuksessa etsitään peräaukosta ja sen ympäristöstä
kihomadon munia. Aikuiset kihomadot käyvät vain ajoittain peräaukon ympärillä munimassa, joten
kihomatoinfektion osoittamiseksi suositellaan otettavaksi useita näytteitä esim. parin päivän välein.
VALMISTAUTUMINEN TUTKIMUKSEEN:
- Näyte otetaan kotona
- Näyte otetaan aamulla, välittömästi heräämisen jälkeen, ehdottomasti ennen ulostamista ja
peseytymistä!.
- Peskää kädet hyvin ennen ja jälkeen näytteenoton. Halutessanne
voitte käyttää myös kertakäyttökäsineitä.
TARVITTAVAT VÄLINEET:
- Näytteenottotikku (pumpulipuikko)
- Ulostenäytepurkki, jossa säilytysaineena 10 % formaliiniliuosta
(liuosta ei saa kaataa pois). Purkin kannessa on lusikka. Lusikkaa ei
tarvita tähän tutkimukseen ja se saa jäädä paikoilleen.
- Muovipussi
- Tarra henkilötietoja varten
NÄYTTEENOTTO:
1. Avatkaa näytteenottotikun suojapakkaus ja kostuttakaa tikun
pumpulipää puhtaalla vedellä.
2. Näytteenottotikulla hangataan voimakkaasti peräaukon
limakalvopoimuja (peräaukon ympäristö), levittäen auki
peräaukkoa ympäröiviä ihopoimuja.
3. Hankaamisen jälkeen näytetikku työnnetään yhden kerran noin
0,5 cm verran peräaukon sisäpuolelle ja pyöräytetään
peräaukossa. Kihomadon munia tulisi saada puikkoon
mahdollisimman runsaasti. Mahdollisesti esiin tulleet
kihomadot poimitaan myös näytteenottotikkuun.
4. Laittakaa näytteenottotikku näytepurkkiin ja katkaiskaa
näytepuikon varsi esim. saksilla niin että näytepuikko mahtuu
formaliinia sisältävään näytepurkkiin. Näytepurkissa olevaa
formaliiniliuosta ei saa kaataa pois.
5. Sulkekaa korkki hyvin. Kirjoittakaa nimenne,
sosiaaliturvatunnuksenne, näytteenottopäivämäärä ja -aika
tarraan. Liimatkaa tarra näytepurkin kylkeen.
7. Laittakaa ulostenäytepurkki muovipussiin kuljetuksen ajaksi.
8. Peskää kädet hyvin näytteenoton jälkeen.

FORMALIINI
Näytteen-ulostenäytepurkki ottotikku
 Sisällä 10 %
formaliiniliuosta
 Korkissa lusikka
 Korkin väri ja
lusikan muoto voi
vaihdella

NÄYTTEIDEN SÄILYTYS:
- Näyte säilytetään viileässä/huoneenlämmössä.
- Näyte ei saa jäätyä.
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NÄYTTEEN TOIMITTAMINEN LABORATORIOON:
- Toimittakaa näyte laboratorioon välittömästi näytteenoton jälkeen.
- Laboratoriot avoinna arkipäivisin.
ONGELMATAPAUKSISSA/VASTAUSTEN TIEDUSTELU:
Näytteen ottamiseen liittyvissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon/
poliklinikkaan tai laboratorioon. Vastauksia voitte tiedustella hoitavasta yksiköstä/hoitavalta lääkäriltä
sovittuna ajankohtana.
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