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Näytteiden lähetys
Postilähetykset
Näytteet lähetetään postitse, keltamustaraidallisissa lähetyskoteloissa tai laatikoissa joissa on Vita Laboratoriot Oy:n vastauslähetystunnukset ja pikamerkit.
Merkit eivät saa peittää laatikon muita merkintöjä. Em. laatikoissa lähetettäessä
lähetys on veloitukseton. Näytelähetykset toimitetaan aina postitoimipaikkaan,
lähetyksiä ei saa jättää postilaatikkoon. Näytteet ovat laboratoriossamme lähetystä
seuraavana aamuna, mikäli ne on postitettu arkisin (ma–pe)
postitoimipaikkakohtaiseen kellonaikaan mennessä.
Perjantaina lähetettäviin näytelähetyksiin kiinnitetään aina pikamerkkien lisäksi
myös lauantaijakelutarra. Pika- ja lauantaitarroja saa kaikista postitoimipaikoista.
Näytelähetykset, joissa on em. tarrat, toimitetaan arkilauantaisin Vita Laboratorioon.
Huom! Mikäli näytelaatikoihin ei ole kiinnitetty em. tarroja, posti toimittaa näytteet
Vita Laboratorioon vasta seuraavana arkipäivänä.
Juhlapyhiä edeltävinä päivinä näytteet voi lähettää linja-autokuljetuksella
(Matkahuolto) normaalirahtina siten, että näytteiden tulee olla Helsingissä
viimeistään klo 15.00. Mikäli näytteet lähetetään pikarahtina, niiden tulee olla
Helsingissä viimeistään klo 16.00. Saapuvasta kuljetuksesta pyydämme
ilmoittamaan näytteiden vastaanottoon p. 045 7734 9060 tai asiakasneuvontaan p.
045 7734 9040. Matkahuollon kautta lähetettyjen näytteiden lähetyskuluista vastaa
näytteiden lähettäjä.
Tiedotamme poikkeavista näytteiden lähetysajoista verkkosivuillamme.
Posti Oy:n ohjeistus näytteiden pakkaamiseen

Kiireelliset näytelähetykset
Kiireellisten näytteiden lähettämisessä voidaan käyttää taksi-, linja-auto- tai
lentokuljetusta. Erikoiskuljetusjärjestelystä tulee sopia etukäteen laboratorion
kanssa ja saapuvasta pikapaketista pyydämme ilmoittamaan etukäteen näytteiden
vastaanottoon, p. 045 7734 9060 tai asiakasneuvontaan p. 045 7734 9040. Kiireellisten
näytteiden lähetyskuluista vastaa näytteen lähettäjä.

Vita Laboratoriot Oy

Vitalab | J.N.
Luotu 14.1.2019 8:53:00

www.vita.fi

Sivu 1 /2

Ohje | Näytteiden lähetys

Lähetys huoneenlämpölähetyksenä
Näyteputket asetetaan vaahtomuovisiin moduuleihin. Saman henkilön kaikki
näytteet laitetaan samaan laatikkoon. Näytteet ja kosteutta imevä imuliina laitetaan
suljettavaan salpapussiin. Suljetut pussit pakataan keltamustaraidallisiin
lähetyslaatikoihin, jotka lähetetään vastauslähetyksenä Vita Laboratorioon.
Kuljetuksen aikana näytteet eivät saa jäätyä eikä lämpötila saa nousta yli +37ºC.
Näytteitä lähetettäessä tulee huomioida ulkoilman lämpötila. Pakkasella ja helteillä
verenkuvanäytteet pakataan kylmäkuljetuslaatikoihin, joissa on huoneenlämpöiset
geelit.

Lähetys kylmälähetyksenä
Näytteet pakataan laboratoriostamme erikseen tilattaviin kylmäkuljetuslaatikoihin.
Jäähdytetty näyte laitetaan styrox-koteloon, jossa on jääkaappikylmät geelipussit.
Kotelo pakataan keltamustaraidalliseen lähetyslaatikkoon, joka lähetetään
vastauslähetyksenä Vita Laboratorioon.

Lähetys pakastelähetyksenä
Pakastusta vaativat seeruminäytteet erotellaan ja pakastetaan. Asianmukaisesti
pakastetut (min. 1 vrk -20°C:ssa) näytteet pakataan laboratoriostamme erikseen
tilattaviin pakastekuljetusetteihin. Pakastettu näyte asetetaan rullalle pakastetun
geelin sisään, jääkaapissa/pakasteessa säilytettyyn termoskannuun, joka
edelleenpakataan styrox-laatikkoon. Pakastetut näytteet lähetetään aina
pikamerkinnöillä varustettuna ja suositellaan lähetettävän kiireellisinä näytteinä (ks.
kohta kiireelliset näytelähetykset).

Näytteiden lähetys- ja kuljetustarvikkeet
Lähetys- ja kuljetustarvikkeita voi tilata tarviketilauslomakkeella.
Lisätietoja:
Aija Rantala
Logistiikkavastaava
p. 045 7734 9060
aija.rantala@vita.fi
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