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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Poikkeustilanteessa, jos eNAT-putkia ei ole saatavilla, F -BaktVIP - ja F -

EHECVTx -tutkimukset voidaan ottaa myös kahteen geelikuljetusput-

keen ja F -ParaNhO - ja –HepyNhO -tutkimukset tyhjään purkkiin 

Tutkimus 21088 

9440 

6375 

6314 

F -BaktVIP 

F -EHECVTx 

F -ParaNhO 

-HepyNhO 

F -Bakteeri, viljely ja nukleiinihappo (kval), ulosteesta 

F -EHEC-viljely ja toksiiniosoitus 

F -Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo (kval) 

-Helicobacter pylori, nukleiinihappo (kval) 

Asia Näyteastiamuutos 

Johdanto Koronaepidemian takia eNAT-putkien saatavuudessa voi olla tilapäisesti ongelmia. Jos eNAT-

putkia ei ole saatavilla ko. tutkimusten näytteet voidaan ottaa myös alla listattuihin näyteasti-

oihin. Näyte säilyy eNAT-putkessa paremmin ja näyte on helpommin ja turvallisemmin käsi-

teltävissä laboratoriossa, joten eNAT-putkien käyttö on ensisijaisesti erittäin suositeltavaa, jos 

niitä on saatavilla.  

Yhteyshenkilöt mikrobiologi Jenni Antikainen, jenni.antikainen hus.fi, 050 452 6712,  

mikrobiologi Tanja Holma, tanja.holma hus.fi, 040 359 2293 

Näyteastia Jos eNAT-putkia on saatavilla, otetaan tutkimukset seuraavasti:  

F -BaktVIP                        Copan eNAT ja geelikuljetusputki 

F -EHECVTx                     Copan eNAT ja geelikuljetusputki 

F -ParaNhO                       Copan eNAT 

-HepyNhO                        Copan eNAT 

 

Jos eNAT-putket ovat tilapäisesti täysin loppu keskusvarastosta, eikä putkia ole  muista näyt-

teenottopisteistä saatavilla, otetaan tutkimukset seuraavasti: 

F -BaktVIP                        kahteen (2) geelikuljetusputkeen (ei saa sisältää hiiltä) 

F -EHECVTx                     kahteen (2) geelikuljetusputkeen (ei saa sisältää hiiltä) 

F -ParaNhO                       tyhjään purkkiin (esim. ulostepurkki) 

-HepyNhO                        tyhjään purkkiin (esim. ulostepurkki) 

  

Näyte Reilu määrä tuoretta ulostetta. Putket muovipussiin.  

eNAT-putkeen laitettava oikea näytemäärä on tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. 

Kts. näytteenotto-ohjeet (https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulos-

tenaytteet/ulostenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html). 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulostenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html
https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/potilasohjeet/ulostenaytteet/ulostenayte_f_baktvip_ja_f_ehecvtx_tutkimusta_varten/index.html
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Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Mikäli eNAT-putkia ei ole saatavilla, esim. koronapandemiasta johtuen, näyte voidaan poik-

keuksellisesti lähettää F -BaktVIP - ja F -EHECVTx -tutkimukseen kahdessa geelikuljetusput-

kessa ja F -ParaNhO - ja –HepyNhO –tutkimuksiin tyhjässä purkissa. Näytekuljetusputki ei 

saa sisältää hiiltä. 

Huomautuksia Näytteet olisi saatava laboratorioon mieluiten vuorokauden kuluessa näytteenotosta. Yli kolme 

vuorokautta viipyneistä näytteistä negatiivinen tulos ei ole luotettava. Kuljetusta odotettaessa 

näytteitä säilytetään jääkaapissa. 

Tiedustelut Bakteriologian laboratorio, puh. 09 471 73082 tai 471 73040. Iltaisin ja viikonloppuisin  

puh. 050 427 2222. 

Allekirjoitukset Jenni Antikainen 

Sairaalamikrobiologi 

HUSLAB 

Kliininen mikrobiologia 

Bakteriologia 

puh. 050 452 6712 

Rautio Merja 

Dos., Prosessivastaava 

HUSLAB 

Kliininen mikrobiologia 

Bakteriologia 

puh. 050 457 9605 

Maija Lappalainen 

Ylilääkäri, linjajohtaja 

HUSLAB 

Kliininen mikrobiologia 

puh. 09 471 75811/ 

040 838 4004 
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