
 TUTKIMUSTIEDOTE LAP 2021:07 1 (2) 

 HUS Diagnostiikkakeskus, Etelä-Karjalan laboratorio 

 Kliininen kemia  

 27.01.2021  

 
HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

EKSOTEn Lifecaressa tilattavana olevat huume- ja lääkeaineseulonnat 

30.1.2021 alkaen 

Tietojärjestelmämuutoksen myötä käytössä oleviin huume- ja lääkeaineseulontatutkimuksiin tapahtuu muutok-

sia 30.1.2021 alkaen. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki tilattavana olevat tutkimuspaketit. Muuttuvat 

tutkimukset on lihavoitu. Ks. tarkemmat tiedot HUSLABin tutkimusohjekirjasta. 

 

Tutk.nro 

Lyhenne 
Pitkä nimi Käyttötarkoitus/lisätietoja 

8062 

U -Huseula 

Huumepikaseula,  

kvalitatiivinen, virtsasta, 

päivystyskäyttöön 

Immunokemiallinen pikatesti, joka tehdään Etelä-Karjalan keskussai-

raalassa. Tutkimus on tarkoitettu ainoastaan päivystyksel-

listä lääketieteellistä käyttöä varten. Positiiviset löydökset lä-

hetetään varmistusanalyysiin vain erillisen pyynnön perusteella.  

21174 

U -HuumOCt 

 

Huumeseulonta,  

kvalitatiivinen ja positiivis-

ten varmistus, virtsasta 

Uusi tutkimus 

Immunokemiallinen, semikvantitatiivinen seulontatesti, joka tehdään 

Meilahden laboratoriossa. Tutkimus sisältää amfetamiinin, bentso-

diatsepiinien, kannabiksen, kokaiinin, metadonin, opiaattien, 

buprenorfiinin ja ekstaasin osoitustestit. Mikäli jokin/jotkin seu-

lonnan osastutkimuksista ovat positiivisia, laboratorio tekee 

näistä automaattisesti ilman erillistä pyyntöä varmistustut-

kimuspyynnön ja lähettää näytteen varmistusanalyysiin. 

Varmistusmääritykset lähetetään Vita laboratoriot Oy:lle. 

21550  

U -HuumLCt 

Huume- ja lääkeainetutki-

mus, semikvantitatiivinen, 

virtsasta 

Massaspektrometrinen analyysi, joka tehdään Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen Oikeustoksikologian yksikössä. Noin 400 erilaisen ta-

vanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muuntohuumeen seulonta ja 

varmistus, sekä 200 yhdisteen semikvantitatiivinen/kvantitatiivinen 

määritys UHPLC-QTOF/MS, UHPLC-MS/MS ja GC-MS -menetel-

millä virtsasta. Sähköinen lähete, erillistä THL:n paperilähe-

tettä ei tarvitse täyttää. 

8778  

B -Lääk-Hu 

Lääke- ja Huumausaine-

seulonta, verestä 

Massaspektrometrinen analyysi, joka tehdään Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitoksen Oikeustoksikologian yksikössä. Tutkimukseen kuuluu 

noin 180 erilaisen tavanomaisen huumeen, lääkeaineen ja muunto-

huumeen seulonta ja varmistus, sekä noin 80 yleisimmin esiintyvien 

yhdisteiden pitoisuusmääritys kromatografis-massaspektrometrisilla 

menetelmillä verestä. 

8846  

Me-Huum-O 

Huumeseulonta,  

lapsenpihkasta 

Tutkimusnimike muuttuu, 45274 Me-Huume poistuu käy-

töstä. Alihankintalaboratorio vaihtuu. 

Mekonium-näytteestä HPLC-QTOF/MS ja LC-MS/MS -menetelmillä 

tehtävä kvalitatiivinen tutkimus.  
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Erikseen tilattavien varmistustasoisten tutkimusten alihankintalaboratorio on jatkossa Vita laboratoriot Oy.  

Tilattavana olevat tutkimukset: 

Tutk.nro Lyhenne Pitkä nimi Lisätietoja 

1810 U -AmfetCt Amfetamiini ja sen johdannaiset, varmistus, virtsasta  

9774 U -FentaCt Fentanyyli, varmistus, virtsasta Uusi tutkimus 

4612 U -GHBCt Gammahydroksibutyraatti, seulonta  

ja varmistus virtsasta 

 

1880 U -CannaCt Kannabis, varmistus, virtsasta  

1884 U -KokaCt Kokaiini, varmistus, virtsasta  

4523 U -LSDCt Lysergihappodietyyliamidi, varmistustesti, virtsasta  

1820 U -BendiCt Bentsodiatsepiinit, varmistus, virtsasta  

1822U -BupreCt Buprenorfiini, varmistus, virtsasta  

1892 U -MetadCt Metadoni, varmistus, virtsasta  

9654 U -MetfeCt Metyylifenidaatti, varmistus, virtsasta Uusi tutkimus 

9794 U -OksikCt Oksikodoni, varmistus, virtsasta Uusi tutkimus 

1901 U -OpiaaCt Opiaatit, varmistus, virtsasta Tutkimusnumero muut-

tuu, 1902 U -OpiaaCt. 

4762 U -TramaCt Tramadoli, varmistus, virtsasta  

9500 U-TrisykCt Trisykliset antidepressantit, varmistus, virtsasta Tutkimusnumero muut-

tuu, 45133 U -TrisykCt. 

9777 U -PregaCt Pregabaliini, varmistus, virtsasta Tutkimusnimike muut-

tuu, 46616 U -Pregal pois-

tuu käytöstä. 

 

Kaikista tutkimuksista löytyy lisätietoa HUSLABin ohjekirjasta, www-osoite https://huslab.fi/ohjekirja/in-

dex.html. 

Lisätietoja: HUSLAB, Etelä-Karjalan laboratorion toimisto, puh. 05 3525 286, arkisin klo 7.30 - 14.30 

 

Eeva-Liisa Paattiniemi 

Vastuuyksikön päällikkö 

HUSLAB 

Kliininen kemia 

puh. 040 146 3282 
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