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Näytetiedot
Eläimen nimi:     Eläimen ikä: 

Eläinlaji (rastita oikea)
 Kissa     Koira

Onko ulosteessa näkynyt kokonaisia matoja tai madonkappaleita?
 Kyllä     Kyllä, laitettu mukaan näytepurkkiin.     Ei

Näytteenottopäivät

Näyte 1      Näyte 2 

Allekirjoitus: 

Nimenselvennys: 

Laboratorio täyttää

Nimi: 

Osoite: 

Puh:  

Sähköpostiosoite/osoitteet tulosten toimittamista varten:

Tilaaja

Jos kissa, ulkoileeko vapaasti?
 Kyllä     Ei

Mistä kuulit MADOTON?-
tutkimuksesta:

 sosiaalisesta mediassa

 Google-mainoksesta

 lehtimainoksesta

 koirapuiston ilmoitus taululta

 kaupan tai apteekin myyjältä

 tapahtumassa

 toiselta koiran tai kissan  
     omistajalta

 muualta, mistä: 
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Tutkimus on tarkoitettu kissojen ja koirien sisäloislääkityksen tarpeen arvioimiseksi, kun tavoitteena on 
välttää perusteettomia rutiininomaisia matolääkityksiä. Tutkimusta ei suositella sairaiden lemmikkien oirei-
den syyn selvittämiseen. Mikäli kissallanne/koirallanne on sisäloistartuntaan viittaavia oireita, eläinlääkärin 
tulisi arvioida tutkimusten ja hoitojen tarve. Rutiininomaista, ulostetutkimuksen tuloksesta riippumatonta 
lois lääkitystä suositellaan pennuille, tiineille ja imettäville emoille, matkaileville eläimille ja metsästäville/
vapaana liikkuville eläimille. 

Näytteiden toimittaminen laboratorioon
Postitse
Kuljetuslaatikko on valmis lähetettäväksi maksikirjeenä 
postitse Vita Laboratorioon. Laatikossa on vastaanottajan 
osoite ja postimaksu on maksettu. Vie kuljetuslaatikko 
postilaatikkoon. Näytteet eivät saa jäätyä, joten pakkasella 
vie laatikko postin toimipisteeseen.
Itse tuomalla Vita Laboratorioon
Vita Laboratorio, Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki
3. krs, vain hissillä
Näytteiden vastaanotto ma-to, klo 7:30 – 16:00

Näytteenotto-ohjeet
 • Näytteitä kerätään kaksi kappaletta eri ulostuskertoina.  
 • Näytteet kerätään näytepurkkeihin, joiden sisällä on formaliinia. HUOM! Lue ensin formaliinia koskevat 

turvallisuusohjeet sivun alaosasta. 
 • Koira: Kerää uloste esimerkiksi koirankakkapussiin. Uloste ei saisi päästä kosketukseen maaperän/ 

mullan kanssa. Mahdolliset loiset säilyvät pussissa tunteja, joten pussin voi viedä kotiin ja ottaa  
näytteen siellä. 

 • Kissa: Kerää uloste hiekkalaatikosta mahdollisimman pian ulostamisen jälkeen. Vähäinen kissanhiekka-
määrä ulosteen pinnalla ei haittaa analyysia, mutta poista se mahdollisimman tarkasti. 

 • Kirjoita valkoiseen tarralappuun eläimen nimi ja näytteenottopäivä ja liimaa tarra näytepurkkiin. Ota 
paketin mukana tulleella puulastalla noin ruokalusikallinen (kuva 1) ulostetta. Laita ulostenäyte puna-
korkkiseen putkeen (kuva 2) ja sekoita puulastalla huolellisesti (kuva 3). Hyvin sekoitetussa näytteessä 
ei ole suuria nokareita ja se on puuromaista. 

 • HUOM! Jos havaitset ulosteessa matoja tai madon palasia, kerää ne/niitä purkkiin mukaan.
 • Sulje korkki huolellisesti.  
 • Laita purkki takaisin samaan muovipussiin. Sulje pussi. Näyte säilyy huoneenlämmössä.  

Pakkaa näytteet sekä täytetty lähete laatikkoon ja toimita Vitaan. 

1 2 3 4

Näytteen kiinnitteenä käytetty  
formaliini on haitallista! 
Formaliinin joutuessa iholle riisu saastunut 
vaatetus ja pese iho runsaalla vedellä ja 
miedolla pesuliuoksella sekä rasvaa iho. 
Formaliinin joutuessa silmiin huuhtele silmät 
runsaalla vedellä 10–15 minuutin ajan ja 
mene välittömästi lääkäriin. Formaliinin 
joutuessa suuhun juo runsaasti nestettä 
ja mene välittömästi lääkäriin. Älä yritä 
oksentaa.
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