Ohje | Ihonäytteenotto DIAGMMR®

IHONÄYTTEENOTTO DIAGMMR®TESTIIN
HUOM! Näyte tulee ottaa alkuviikosta (ma-ke). Ilmoita saapuvasta
lähetyksestä aina etukäteen näytteiden vastaanottoon: Aija
Rantala p. 045 77349060.

Tarvittavat välineet:
Näyteputkitilaukset, toimitusaika n. 1 viikko: Aija Rantala p. 045 77349060
•
•
•
•
•
•
•
•

2 mm kertakäyttöinen stanssi
steriilit pinsetit
steriilit sakset
etanolia tai desinfektointiainetta ihon puhdistamiseen
laastaria ja harsotaitoksia
näyteputki, jossa DiagMMR-ravintoliuos
parafilmiä
lähete

Näytteenotto:
1. Ihonäyte otetaan huoneenlämpöiseen DiagMMR-ravintoliuokseen. Ota
näyteputket jääkaappisäilytyksestä huoneenlämpöön vähintään tunti ennen
näytteenottoa.
2. Puhdista kyynärvarren iho noin 5-10 cm päästä kyynärtaipeesta etanolilla tai
desinfektioaineella. Valitse ihosta kohta, jonka alla ei ole pinnallisia
laskimoita näkyvissä eikä poikkeavia ihomuutoksia. Näytteenottoalueella ei
saa käyttää puudutteita!
3. Kierrä stanssia kevyesti painaen ¾-1 kierrosta niin, että se läpäisee ihon 2-3
mm syvyydeltä. Biopsian tulee ulottua verinahkaan asti siten, että
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biopsiakohdasta tulee pientä tihkuvuotoa. Mahdollinen veri biopsiapalassa ei
haittaa analyysiä.
4. Nosta biopsiapala steriilisti pinseteillä näyteputkeen, jossa on DiagMMRravintoliuos. Jos biopsiapala ei irtoa pelkillä pinseteillä, leikkaa se tarvittaessa
irti steriileillä saksilla. Jos ihonpala tarttuu ravintoliuokseen siirrettäessä
kiinni pinsetteihin, voi stanssilla auttaa sitä irtoamaan.
5. Varmista, että biopsiapala laskeutuu näyteputken pohjalle. Jos pala jää
nesteen pinnalle kellumaan, pistele sitä kevyesti pinseteillä tai stanssilla niin
kauan, että pala uppoaa nesteeseen.
6. Sulje putki ja napauta putkea kevyesti muutaman kerran, että mahdolliset
ilmakuplat poistuvat.
7. Paina biopsiakohtaa harsotaitoksella ennen laastarin laittamista ja sen
jälkeen 5-10 minuuttia. Näytteenotosta voi jäädä parannuttuaan pieni jälki
ihoon. Joskus näytteenotosta voi tulla pieni verenpurkauma (mustelma), joka
häviää itsestään.
8. Tarkista lopuksi, että näyteputki on kunnolla suljettu, ettei putki pääse
vuotamaan lähetyksen aikana. Kiedo parafilmiä korkin ympärille.
9. Merkitse putkeen potilaan henkilötiedot tai kiinnitä putkeen tunnistetarra ja
tee lähete sähköisesti. Jos käytössäsi ei ole sähköistä tilausmahdollisuutta
täytä näytteen mukaan huolellisesti Vita Laboratorioiden yleislähete, tilattava
tutkimus merkitään lähetteeseen Sk-DiagMMR 12541.
10. Näyte säilytetään näytteenoton jälkeen huoneenlämmössä eikä se saa
missään vaiheessa kuivua tai jäätyä. Jääkaapissa säilytetty näyte joudutaan
hylkäämään. Näytelähetys tulee tehdä samana päivänä kuin näyte on
otettu. Ilmoita saapuvasta lähetyksestä etukäteen: Aija Rantala p. 045
77349060.
11. Pakkaa ja lähetä näyte erillisten ohjeiden mukaan.

HUOM! NÄYTTEENOTTAJA ON VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ
NÄYTE ON OTETTU OHJEIDEN MUKAISESTI JA STERIILISTI.
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