OHJE AMMATTILAISILLE

VRE ja ResGNS -seulonnan näytteenottokohdat
Seulontanäytteet ovat tarpeen esimerkiksi ulkomaisen sairaalahoidon jälkeen MRSA -näytteiden lisäksi.
Seulontaviljelynäytteitä ei suositella otettavaksi antibioottihoitojen aikana, koska antibiootit voivat
aiheuttaa väärän negatiivisen seulontatuloksen. Katso lisätietoja hoito-ohjeet.fi: https://hoitoohjeet.fi/fi/hoito-ja-tutkimukset-haku?Termi=6f55965a-232f-4ad7-a49c-61ecbb089586&Sairaanhoitopiiri=VSSHP

VRE -viljely (VREVix2)
Vankomysiinille resistenttien enterokokkien selvittämiseksi tehtävä näytteenotto.
1) Uloste tai peräsuoli

Kuvassa: eSwap näytteenotto- ja kuljetusputki
sekä näytepakettiin kuuluva nukkatikku, joka
katkaistaan näytteenoton jälkeen putkeen
kuvassa näkyvästä (punaisesta)
katkaisukohdasta.

VREVix2 Yksi näytepyyntö sisältää pyynnön kahdelle peräkkäiselle päivälle.
Näytteiden otossa pitää olla väliä vähintään vuorokausi (24 h), voi olla enemmänkin.
Näytteenottokohta: uloste tai peräsuoli (rectum).
Näyteputket: eSwab (punainen korkki)
-eSwab-näytteenotto- ja kuljetusputki sisältää 1ml nestemäistä
liuosta. Sulje korkki huolellisesti kuljetusta varten!
-Näyte otetaan näytepakettiin kuuluvalla nukkatikulla, joka katkaistaan
katkaisukohdastaan (punainen merkki tikussa) eSwap -putkeen.
-Ulostenäytteessä: kasta näytetikku ulosteeseen.
-Näytetikkua (eSwap) ei kostuteta ennen näytteenottoa.

VRE-viljely (1788)
Suorassa sairaalasiirrossa ulkomailta potilaalta otetaan lisäksi
erikseen näytteet:
- ihorikko
- haava(t)
- dreenin juuri
- muun ihoa läpäisevän vierasesineen juuri (ei perifeerinen) kanyyli
- virtsakatetrista virtsanäyte (ota virtsaa puhtaaseen
näytepurkkiin, kasta sen jälkeen eSwap -näyteputken
valkovartinen näytteenottotikku virtsanäytepurkissa.
Laita sitten tämä valkoinen näytetikku eSwap -putkeen ja sulje korkki
huolellisesti.)
Jokaiselle näytekohdalle tehdään oma VRE- viljelypyyntö (VREVi, 1788)
Jokaisesta näytekohdasta otetaan näyte omaan putkeen, jossa on lisäksi oltava tieto mistä kohdasta näyte
on otettu. Näytteen ottokohta on ilmoitettava pyynnössä ja tutkimus on tilattava niin monta kertaa kuin
ottokohtia on. Jokaiseen näyteputkeen laitetaan potilastiedot ja tutkimustiedot sisältävä tarra sekä
näytteenottokohdan sisältävä tarra. Saman potilaan näyteputket lähetetään yhteen liitettynä laboratorioon.
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ResGNS- viljely (ResGNSVix2)
Resistenttien gram-negatiivisten sauvabakteerien selvittämiseksi tehtävä näytteenotto.
1) Uloste tai peräsuoli

Kuvassa: eSwap näytteenotto- ja
kuljetusputki sekä näytepakettiin kuuluva
nukkatikku, joka katkaistaan näytteenoton
jälkeen putkeen kuvassa näkyvästä
(punaisesta) katkaisukohdasta.

ResGNSVix2 Yksi näytepyyntö sisältää pyynnön kahdelle peräkkäiselle päivälle.
Näytteenottokohta: uloste tai peräsuoli (rectum).
Näyteputket: eSwab (punainen korkki)
-eSwab-näytteenotto- ja kuljetusputki sisältää 1ml nestemäistä
liuosta. Sulje korkki huolellisesti kuljetusta varten!
- Näyte otetaan näytepakettiin kuuluvalla nukkatikulla, joka katkaistaan
katkaisukohdastaan eSwap -putkeen.
- Ulostenäytteessä: kasta näytetikku ulosteeseen.
-Näytetikkua (eSwap) ei kostuteta ennen näytteenottoa.

ResGNSVi (11815)
2) Jos potilaalla on muita infektiofokuksia, otetaan
erikseen näytteet:
- ihorikko
- haava(t)
- dreenin juuri
- muun ihoa läpäisevän vierasesineen juuri (ei perifeerinen
kanyyli)
-virtsakatetrista virtsanäyte (ota virtsaa puhtaaseen
näytepurkkiin, kasta sen jälkeen eSwap -näyteputken
valkovartinen näytteenottotikku virtsanäytepurkissa.
Laita sitten tämä valkoinen näytetikku eSwap -putkeen ja
sulje korkki huolellisesti.)
Jokaiselle näytekohdalle tehdään oma ResGNS- viljelypyyntö (11815).
Jokaisesta näytekohdasta otetaan näyte omaan putkeen, jossa on lisäksi oltava tieto mistä kohdasta
näyte on otettu. Näytteen ottokohta on ilmoitettava pyynnössä ja tutkimus on tilattava niin monta kertaa
kuin ottokohtia on. Jokaiseen näyteputkeen laitetaan potilastiedot ja tutkimustiedot sisältävä tarra sekä
näytteenottokohdan sisältävä tarra.
Epidemiaselvitysten yhteydessä tehtävissä näytteenotoissa ilmoitetaan laboratoriopyynnön
lisätietokohtaan tieto etsittävästä mikrobista (esim. Klebsiella, CPE).
Saman potilaan näyteputket lähetetään yhteen liitettynä laboratorioon.
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