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 HUS Diagnostiikkakeskus 

 

OHJEITA LABORATORIOTUTKIMUKSIIN TULEVALLE  

(urologia) 

Ruokailu, juominen ja virtsan rakossa oloaika vaikuttavat virtsan koostumukseen. Vältä syömistä 

ja juomista yön aikana. Aamulla voit juoda lasillisen vettä. Anna näyte aamulla ennen aamiaista, 

kun edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään 4 tuntia. Näyte voidaan antaa myös muuna 

vuorokaudenaikana, jos aamuvirtsanäyte ei onnistu. 

 

Terveysaseman/sairaalan/laboratorion henkilökunta antaa sinulle erilliset tutkimuskohtaiset oh-

jeet ja näytteenottotarvikkeet. 

 

Ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman luotettavan tutkimustuloksen. Jos olet joutunut 

poikkeamaan ohjeista, ilmoita siitä näytteen vastaanottajalle. 

Virtsanäyte 

KESKISUIHKUNÄYTE (aiempi nimi PLV-NÄYTE). Ennen näytteenottoa tulee olla virtsaa-

matta vähintään 4–6 tuntia, mikäli se on mahdollista. Vettä saat juoda enintään yhden lasilli-

sen. Voit antaa näytteen laboratoriossa tai kotona erillisen ohjeen mukaan. 

 

NÄYTE KERTAKATETRISTA (U-KemSeul, U-Solut, U-BaktVi) Jos mahdollista, niin rakko 

tulee olla tyhjentämättä ennen näytteenottoa 4–6 tuntia. Suorita kertakatetrointi hoitoyksi-

köstä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Alkuvirtsa lasketaan hukkaan. Näyte lasketaan virtsa-

suihkua keskeyttämättä katetrista suoraan näyteastiaan. 

 

NÄYTE VIRTSAN IRTOSOLUTUTKIMUSTA VARTEN (U –Syto-1). Tyhjennä virtsarakkosi 

aamulla noin 2 tuntia ennen näytteenottoa, ja juo vettä 0.5 litraa. Näyte annetaan laboratori-

ossa. 

 

KATETRIVIRTSANÄYTE. Sinulle on laitettu (kesto)katetri joko virtsaputken kautta tai vat-

sanpeitteiden läpi. Laita katetriin tulppa siten, että katetri on suljettuna 3–4 tuntia (vähin-

tään ½ tuntia). Näyte voidaan antaa joko hoitoyksikössä tai laboratoriossa. 

 

MUNUAISKATETRINÄYTE. Sinulle on laitettu toiseen tai molempiin munuaisaltaisiin ka-

tetri kyljestä. Vaihda aamulla uusi pussi / uudet pussit virtsanäytteenottoa varten. Ota näyte 

puhtaan pussin pohjassa olevasta hanasta näyteastiaan. Jos katetri on molemmissa munuai-

saltaissa, ota kummastakin pussista oma näyte. Voit antaa näytteen kotona tai laboratoriossa.  
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VIRTSA-AVANNENÄYTE. Jos sinulla on virtsa-avanne, vaihda aamulla uusi pussi. Juo vettä 

noin 0,5 litraa. Näyte on otettava kahden tunnin sisällä uuden pussin vaihtamisesta. Näyte 

voidaan antaa joko hoitoyksikössä tai laboratoriossa. 

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa asiakaspalveluun: p. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30–15.30 

(laboratoriotuloksia ei anneta puhelimitse). 
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