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Parasitologisten näytteiden kestokiinnitteen vaihtaminen EcoFix® - tuotteeseen 

Asia Vaihdamme HUSLABin parasitologian yksikössä uloste- ja muiden näytteiden 
kiinnittämiseen (KL nro 4088, -AmebVr) käytetyn kiinnitteen uuteen tuotteeseen. 
Aikaisemmin käytössämme ollut ParaPak® LV-PVA FIXATIVE jää pois käytöstä 
asteittain vuoden 2010 alusta ja sen tilalle olemme valinneet Meridianin ParaPak® 
EcoFix®:in , joka toimii yhtä hyvin erilaisissa näytteissä kuin vanhakin. 

EcoFix sisältää mm. sinkkisulfaattia ja polyvinyylialkoholia. Se on luokiteltu är-
syttäväksi (Xi), helposti syttyväksi (F+) sekä ympäristölle vaaralliseksi (N) kemi-
kaaliksi. Sen joutumista iholle, silmiin tai vaatetukselle tulee välttää. Mikäli rois-
kevauriota kuitenkin tulee, huuhdotaan altistunut alue runsaalla vedellä. 

Näyte säilyy kiinnitteessä tutkimuskelpoisena noin kuukauden ajan. Näyte voi olla 
tartuntavaarallinen ja se on toimitettava tutkivaan laboratorioon hyvin suljetus-
sa purkissa ja purkki muovipussissa. Lähetettä ei saa panna samaan muovipus-
siin. 

Ennen näytteen lisäystä purkin päiväys tulee tarkastaa. Vanhentuneita kiinnite-
purkkeja ei tule käyttää. Ne voi palauttaa HUSLABin parasitologian yksikköön, 
joka toimittaa ne edelleen ongelmajätelaitokselle. 

Näytteet lähetetään osoitteella: 

HUSLAB 
Näytteiden vastaanotto/Parasitologian yksikkö 
PL 400 (Haartmaninkatu 3) 
00029 HUS 
puh. (09) 471 75992 

Annamme mielellämme lisätietoja sekä toimitamme teille suomenkielisen käyttö-
turvallisuustiedotteen tarvittaessa. Sen voi myös etsiä netistä osoitteesta: 
http://www.labema.fi/netta/sivut/Turvaohjeet/MeridianFIN/KT901312_PARAPA
K_ECOFIX_FIN.pdf 
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