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sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos
Laboratorio

VAKUUMINÄYTTEENOTTOPUTKET VIRTSATUTKIMUKSIIN
TUTKIMUS

PUTKI
BD (364915) 11 ml

13039 U –pH-O

KORKKI

HUOM

Vaalea beige
muovikorkki

Näyte säilyy
huoneenlämmössä 8 h,
jääkaapissa 1 vrk.

Logistiikkakeskus
nro 901512
Ei säilöntäainetta

1940 U -Solut
1941 U-Diffi
1881 U -KemSeul

BD (364955) 10 ml

Vihertävä
muovikorkki

Logistiikkakeskus
nro 988656

Sekoitus x 6.
Näyte säilyy
huoneenlämmössä 1 vrk.

Sisältää säilöntäainetta

1155 U -BaktVi

BD (364955) 10 ml

Jos potilaasta on tilattu samalla kellonlyömällä myös U-Solut ja/ U-Kemseul tulostuu tarra Virtsapak. Liimaa tämä
tarra näyteputkeen.
Yksi 10 ml putki riittää.

Logistiikkakeskus
nro 988656
Sisältää säilöntäainetta

3777 U-BaktJVi

BD (364955) 10 ml
Logistiikkakeskus
nro 988656
Sisältää säilöntäainetta

Täyttö vähintään
merkkiviivaan asti.

Vihertävä
muovikorkki

Täyttö vähintään
merkkiviivaan asti.
Sekoitus x 6.
Näyte säilyy
huoneenlämmössä 1 vrk.
HUOM! Jos näytettä on niukasti, täytä ensisijaisesti pieni
4 ml putki BD (368500).

Vihertävä
muovikorkki

Täyttö vähintään
merkkiviivaan asti.
Sekoitus x 6.
Näyte säilyy
huoneenlämmössä 1 vrk.

Tutkimus 1941 U –Diffi voidaan tehdä vain, jos näyte on 10 ml säilöntäaineellisessa putkessa täytettynä vähintään merkkiviivaan asti.
JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON VÄHÄN (3 ml – 7 ml)

Siirrä näyte pieneen 4 ml säilöntäaineelliseen vihreäkorkkiseen putkeen siten, että putki täyttyy vähintään minimimerkkiin asti (3 ml) (vakuumisti tai kaatamalla).

Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon.

Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.

JOS VIRTSANÄYTETTÄ ON ERITTÄIN VÄHÄN (alle 3 ml)

Siirrä näyte säilöntäaineettomaan beigekorkkiseen putkeen (4 ml tai 11 ml).

Kiinnitä kaikki pyyntötarrat näyteputkeen ja toimita näyte laboratorioon välittömästi.

Laboratoriossa näytteen vastaanottajaa tulee informoida, että näytettä oli vähän ja vaatii siksi erityishuomiota.

Jos näytemäärä on erittäin vähäinen (alle 1 ml), kaikkia haluttuja tutkimuksia ei saada välttämättä tehtyä.

BD (368500), logistiikkakeskus nro 900232, 4 ml säilöntäaineeton virtsan vakuumiputki
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos

BD (368500), 4 ml, säilöntäaineettomaan putkeen otetaan
mm. seuraavat virtsanäytteet: U-Amyl (1080), U-Cl (2086),
U-Gluk (1475), U-K(2004), U-Krea(2145), U-Na (2386), UPi(1433), U-Prot(2519), U-Urea(2890) ja U-AlbKrea(4511).
Lisätietoa ja tutkimuskohtaiset ohjeet tutkimusohjekirjasta:
www.satadiag.fi/ Laboratorion ohjekirja
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