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Nielunäytteenotto

Tämä ohje koskee seuraavia tutkimuksia:

3635 Ps-StrAAg
2703 Ps-StrVi
4290 Ps-BaktVi
Mikäli potilaasta on pyydetty samanaikaisesti useampi yllämainituista tutkimuksista, tulee jokaiselle 
tutkimuspyynnölle ottaa oma näyte. Näytteenottajan suojautumisesta ohjeistavat alueelliset 
infektiontorjuntayksiköt.

Näytteenottovälineet

 Ps-StrAAg: käytössä olevaan laitteistoon soveltuva näytteenottotikku. Yleisin NordLabin 
alueella käytössä oleva laitteisto on QuikRead go. Näytteenottotikun soveltuvuus testiin 
tulee varmistaa testipakkauksesta. 

 Ps-StrVi ja Ps-BaktVi: bakteerinäytteen geelikuljetusputki ja pakkauksessa oleva 
näytteenottotikku. 

Näytteen säilyvyys

 Ps-StrAAg: näyte analysoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näyte säilyy 
huoneenlämmössä enintään 15 minuuttia. Näytettä voi säilyttää suojapussissa 
jääkaappilämpötilassa enintään 2 vrk.

 Ps-StrVi ja Ps-BaktVi: näyte tulee toimittaa analysoivaan laboratorioon mahdollisimman 
pian. Mikäli näytettä ei saada toimitettua analysoitavaksi 2 tunnin sisällä, tulee sitä säilyttää 
jääkaappilämpötilassa, jossa se säilyy analysointikelpoisena korkeintaan 3 vrk.

M
aj

or
 V

er
si

on
 4

 e
ffe

ct
iv

e 
on

 3
.4

.2
02

0



Nielunäytteenotto
4 / 3.4.2020 2/2

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä www.nordlab.fi

Näytteenotto

Ennen näytteen ottamista on vältettävä nieluviljelyn tulokseen mahdollisesti epäedullisesti 
vaikuttavia tekijöitä (mm. syöminen, juominen ja nielua desinfioivien tablettien tai nesteiden käyttö) 
kahta tuntia ennen näytteenottoa. Suositeltavaa olisi, että asiakas ei joisi edes vettä tuntia ennen 
näytteenottoa, sillä nautittu vesikin vähentää bakteereiden määrää nielussa.

Näytteenotto suoritetaan kaikkien ohjeeseen sisältyvien tutkimusten osalta alla kuvatulla tavalla:

Näytteenoton jälkeen toimita Ps-StrAAg-tutkimuksen näyte analysoitavaksi välittömästi. Mikäli 
näytettä ei voida analysoida välittömästi tulee se laittaa suojapussiin, liittää pussiin tutkimuksen 
pyyntötarra ja säilyttää näytettä jääkaappilämpötilassa.

Ps-StrVi- ja Ps-BaktVi-tutkimusten osalta aseta näytteenottotikku geelikuljetusputkeen ja sulje se 
huolellisesti. Liitä geelikuljetusputkeen tutkimuksen pyyntötarra. Toimita näyte analysoitavaksi 
mahdollisimman pian.

Muutokset tässä versiossa

Ohjeen nimi muuttunut

Lisätty ohje koskemaan tutkimusta Ps-BaktVi

Muokattu ohjeen rakennetta

Lisätty maininta näytteenottajan suojautumisesta

 Poista tikku suojapussista.
 Paina potilaan kieltä alas kielilastalla ja valaise nielu 

kohdelampulla.

 Vie tikku näkökontaktissa potilaan suuhun koskettamatta huulia 
ja kieltä, jotta näytteeseen ei tarttuisi limakalvojen normaaleja 
bakteereita. 

 Ota näyte molemmista nielurisoista tikun vanuosia kunnolla 
limakalvoa vasten painaen ja pyörittäen niin, että bakteereita 
irtoaa näytteeksi.

 Mikäli nielu on hyvin katteinen, näyte tulisi ottaa katealueen 
reunalta välttäen liian katteen keräämistä näytetikkuihin.

 Vedä tikku pois suusta koskettamatta kieltä ja huulia.

 HUOM! hyvin verinen näyte sekä suuret määrät katetta, 
limaa tai sylkeä voivat häiritä pikatestin suoritusta.
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