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PATOLOGIAN VASTUUALUE 
Iho- ja Allergiasairaala 
 

IHOTTUMANÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN IHOPATOLOGIAN 
LABORATORIOON (korvaa tiedotteen 2005:3) 
 

HUSLAB on keskittänyt ihottumanäytteiden tutkimisen Iho- ja Allergiasairaalan Ihopatologian labo-
ratorioon taatakseen asiakkailleen ihottumanäytteiden suhteen parhaan mahdollisen palvelun. Ihopa-
tologian laboratoriossa ihonäytteet tutkii patologi, joka on erikoistunut myös ihotauteihin. 

 
Ihottumasta otetut koepalat voi lähettää suoraan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueen 
terveysasemilta ja sairaaloista Ihopatologian laboratorioon. 

 Näytteet voi lähettää autopostin välityksellä osoitteella: 
  HUSLAB 
  Ihopatologian laboratorio 
  Iho- ja Allergiasairaala 
  PL 160 
  00029 HUS 
 

Näytetutkimuksen voi tilata suoraan MULTILABin kautta käyttämällä seuraavia tutkimuspyyntö-
koodeja: 

 4184  Sk-PADIhot = ihottuman kudosnäyte 
 4054  Ts-PAD-1 = tavallinen kudosnäyte 
 4047  Sk-PAD-IF = IgA, IgG, IgM, C3 (epäiltäessä immunologisia rakkulatauteja, 

vaskuliittia tai autoimmuunitauteja) 
 4766  IF-IgA = IgA (Dermatitis herpetiformis -epäilyssä) 
 

Mikäli ei ole mahdollista tehdä lähetettä elektronisesti tietokoneen kautta, lähetteen voi kirjoittaa  
käsin. Paperilähetteitä voi tilata Ihopatologian laboratoriosta. 

 
Tavallinen ihottumasta otettu koepala (4184) laitetaan 10% puskuroituun formaliiniin. Immunofluo-
resenssi (IF) näyte otetaan epäiltäessä dermatitis herpetiformista (4766), immulogisia rakkulatauteja, 
autoimmuunitauteja tai vaskuliittia (4047). IF-näyte laitetaan ns. Michelinin kuljetusliuokseen, missä 
näyte säilyy noin 5-7 päivää. Michelinin näyteputkia saa tilata tarvittaessa etukäteen Ihopatologian 
laboratoriosta. 

 
Kaikki muut ihonäytteet (861 Ts-PAD-TK, esim.luomet, ihotuumorit jne.) lähetetään entisen käytän-
nön tapaan samaan patologian laboratorioon kuin aikaisemmin (Espoosta ja Kauniaisista Jorvin, Hel-
singistä Kätilöopiston ja Vantaalta Peijaksen patologian laboratorioon). 

 
Tiedustelut Mikäli on jotain kysyttävää koskien ihottumanäytteiden lähettämistä, koepalan ottoa, näyteputkia, 

näytteen säilyvyyttä tms., voitte ottaa yhteyden suoraan Ihopatologian laboratorioon, os.siht. Liisa 
Laine puh. (09) 471 86260, lab.hoitajat Anna-Mari Hakulinen (vastaava lh), Birgitta Arteva ja Liisa 
Sund, puh. (09) 471 86261 tai 471 86258. 
Hintakyselyihin vastaa asiakaspalvelu/markkinointi: Saara Korhonen, puh. (09) 471 80081 tai Tiina 
Suominen, puh. (09) 471 80080. 

 
Allekirjoitukset Leila Jeskanen  Susanna Virolainen 
 osastonlääkäri  erikoislääkäri 
 Ihopatologian laboratorio  Ihopatologian laboratorio 
 puh. (09) 471 86263  puh. (09) 471 86247 
 tai 050 4270999  tai 050 4271919 
 
 
 
 
 
Jakelu HUSLABin osastonhoitajat ja lääkärit, Helsingin terveysasemien ylilääkärit, 
 HUSLABin Intranet-sivut 


