
Ohje käytössä: HUSLAB preanalytiikan vastuualue, potilasohje

Ulosteen hemoglobiini

Näytteenottopaketissa 
on näyteputki, näytettä 
suojaava palautuspussi ja 
kosteutta imevä liina. 

HUOM! Putkessa olevaa 
neste sisältää terveydelle 
haitallisia aineita. Älä 
koske näyteputken/korkin 
sisäosaan tai nesteeseen. 
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Ota sopiva puhdas 
alusta, kuten tukeva 
paperi, sanomalehti tai 
kertakäyttölautanen,  
jolle ulostat. 

Ulostetta ei saa ottaa 
suoraan wc-pöntöstä.
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Kerää ulostetta 
näyteputken korkissa 
olevan tikun kärkeen 
sivelemällä tikkua 2–3 
kertaa edestakaisin 
ulosteessa.  

Näytemäärä on riittävä, 
kun kierteinen kärki on 
ulosteen peitossa.
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Laita korkki 
tikkuineen takaisin 
näyteputkeen ja sulje 
korkki painamalla 
huolellisesti niin, että se 
napsahtaa kiinni. Älä 
enää avaa korkkia. 
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Kun olet sulkenut korkin 
huolellisesti, ravista 
putkea voimakkaasti 
muutaman kerran.

3 Avaa näyteputken vihreä 
korkki kiertämällä. 

Jos uloste on kovaa, kostuta 
sitä hiukan vedellä, jotta 
saat näytteen siveltyä 
näytetikkuun. 

Jos uloste on löysää, kuivaa 
näytetikku esim. wc-paperilla 
pyyhkien ennen tikun 
työntämistä ulosteeseen.
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Lisätietoja tarvittaessa antaa: 
HUSLABin palvelunumero
p. 09 471 86800 ma–pe klo 7.30–15.30 
(laboratoriotuloksia ei anneta puhelimitse).
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Esivalmistelu 
Ennen näytteenottoa ei tarvitse noudattaa erityisruokavaliota. Ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman 
luotettavien tulosten saannin. 

Näytteenottovälineet 
Terveysaseman/sairaalan henkilökunta antaa näytteenottoa varten kaarimaljan tai vastaavan astian (esim. 
kertakäyttölautasen) sekä näytteenottopaketin, jossa on salpapussiin suljettuna näytteenottoputki, imuliina ja tyhjän 
tarra. Mikäli lääkäri on pyytänyt otettavaksi useamman kuin yhden näytteen, niin saat pyyntöjä vastaavan määrän 
näytteenottopaketteja. Tällöin näytteet tulee ottaa eri päivinä tai ainakin eri ulostamiskerroilla. Kukin näyte otetaan omaan 
näytteenottoputkeensa. Näyteputkea voidaan säilyttää huoneenlämmössä.  

Näytteen ottaminen, merkitseminen ja palauttaminen 

–  Kirjoita näytteenottovälineiden  
mukana tulevaan tarraan nimesi, henki-
lötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä.

– Liimaa tarra näyteputken litteälle puolel-
le pystyyn kuvan mukaisesti.

–  Siirrä tarroitettu näyteputki salpapussiin 
imuliinan kanssa (samaan pussiin, jossa 
sait näyteputken). Sulje palautuspussi 
huolella!

–  Palauta näyte muovipussissa HUSLAB-laborato-
rioon viikon sisällä näytteenotosta. Näytteen voi 
säilyttää huoneenlämmössä.

–  Jos on pyydetty ottamaan useita näytteitä, ota 
ne eri päivinä tai ainakin eri ulostamiskerroilla.  
Tuo kaikki näytteet viikon sisällä laboratorioon. 
Näytteet voi säilyttää huoneenlämmössä.
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