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PROOVIVÕTU VAHENDID 
 

1. Tampoon Amies transportsöötmes (söega) 
Kasutatakse alljärgnevate materjalide võtmiseks ja transportimiseks: 
  roe 

kurgulima 

ninalima 

mäda vähestes kogustes (kui mäda on palju, on soovitav saata CO2 gaasiga 

nõus või aspireerituna süstlasse, nõelaots sulgeda kummikorgiga) 

emakakaelast 

ureetrast 

Materjal võtta tampooniga, asetada tampoon katsutisse ja sulgeda kork tihedalt. 

 

Enne kasutamist säilitada tampoone toatemperatuuril.  

Säilivusaeg on märgitud katsutile. 

  

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhenditele KJ 4.12, KJ 4.14, KJ 4.16, 

KJ 4.17, KJ 4.21. 

 

2. Steriilne plastiktops 
Kasutatakse järgmiste materjalide võtmiseks:  

Biopsia 

bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) 

ninaneeluaspiraat 

roe 

röga 

uriin 

 

NB! Uriin ja röga toimetada võimalikult kiiresti laborisse. Uriiniproove ei tohi hoida 

toatemperatuuril kauem kui 2 tundi.  

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhenditele KJ 4.11, KJ 4.15, KJ 4.18, 

KJ 4.21, KJ 4.22, KJ 4.24. 

 

3. Steriilne tampooniga katsuti 
Kasutatakse järgmiste materjalide võtmiseks:   

genitaalkaaped 

ninalimaskesta- ja kurgukaaped 

  ninaneelukaaped 

  villisisu 

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhenditele KJ 4.12, KJ 4.17, KJ 4.19, 

KJ 4.27. 

 

4. Vaakumkatsuti 
Kasutatakse vereproovi võtmiseks.  

K3-EDTA katsutit (lilla korgiga) kasutatakse täisvere uuringuteks. 

Hüübimisaktivaatoriga katsutit (punase korgiga) ning hüübimisaktivaatori ja geeliga 

katsutit (kollase korgiga) kasutatakse vereseerumi uuringuteks. 

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhendile KJ 4.26. 
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5. Lisanditeta steriilne katsuti 
Kasutatakse liikvori kogumiseks.  

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhendile KJ 4.13. 

 

6. Steriilne veresöötmega pudel (Signal Blood Culture Bottles) 
Kasutatakse aeroobsete, anaeroobsete ja mikroaerofiilsete mikroobide uuringuks. 

 

Enne kasutamist säilitada pudeleid pimedas temperatuuril +15+25 °C. Säilivusaeg on 

märgitud pudelile. 

Verekülviga pudelid saata viivitamatult laborisse või hoida saatmiseni inkubaatoris 

temperatuuril 36±1 °C kuni 24 tundi.  

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhendile KJ 4.26. 

 

7. Steriilne plastiktops CO2-ga düsbioosile, pseudomembranoosse koliidi korral 
Kasutatakse väljaheite transpordil düsbioosi ja Clostridium difficile uuringuteks. 

CO2-ga täidetud topsi ja materjali võtmise juhendi saab laborist. Materjal saata 

viivitamatult laborisse (mitte hiljem kui 2 tunni jooksul). 

 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhendile KJ 4.21. 

 

8. UriSwab katsut 
UriSwab võimaldab säilitada ja saata uriiniproove mikrobioloogiliseks uuringuks juhul 

kui eeldatav transpordi aeg ületab ettenähtud piire. Süsteemis säilitavad 

mikroorganismid eluvõime kuni 48 tundi külmutatult või toatemperatuuril. 

 

Kasutamisel eemaldatakse katsutist käsnaga aplikaator, mida hoitakse kas otse 

uriinijoas või kastetakse käsn uriini kogumisnõusse. Seejärel paigutatakse immutatud 

käsnaga aplikaator tagasi katsutisse ja suletakse korgiga. Proov markeeritakse ja 

saadetakse laborisse uuringuteks. 

Laborisse saabunud proov tuleb uuringuks vajaliku koguse uriini saamiseks 

tsentrifugeerida või pigistada pehmes plastkatsutis olevast käsnast materjali välja 

katsuti põhja. Selliselt saadud proov on valmis edasiseks uuringuks. 
 

Proovide võtmine ja säilitamine toimub vastavalt juhendile KJ 4.25. 

 

9. Listeria Transwab 
Kasutatakse Listeria määramiseks pinnaproovides. 

 

Proovi võtmiseks kuivalt pinnalt on vajalik katseklaas lahjendusvedelikuga TWEEN, 

milles niisutatakse proovivõtmise tampooni (rohelise korgiga tampoon). 

Proovi võetakse vastavalt KJ 4.6. 

 

10. Kontaktplaadid (DipSlide) 
Kasutatakse mikroorganismide arvu ja  coli-laadsete bakterite hindamiseks tahketelt 

pindadelt ja vedelikest.  

 

Proove võetakse vastavalt KJ 4.7. 
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11. Tampoonid 
 

Kasutatakse pinnaproovide (uhtmete) võtmiseks. 

 

Proovide võtmiseks kasutatakse neutraliseerivat lahust sisaldavaid katsuteid. 

Enterobacteriaceae määramiseks rümpadelt antakse iga proovi kohta katsut peptooni 

soolalahuse ja tampooniga + 1 kuiv tampoon. 

 

Proove võetakse vastavalt KJ 4.8. 

Enterobacteriaceae määramiseks rümbapindadelt võetakse proove tampooniga 

vastavalt KJ 4.31 

 

12. Veepudelid 
 

Steriilseid veepudeleid kasutatakse veeproovide võtmiseks. 

 

Tallinna vee ja basseinivee uurimiseks kasutatakse steriilsed veepudelid, mis sisaldavad 

0,5 ml 1,8% hüposulfiiti (pudeli peal on märge) 

Muu vee puhul kasutatakse tavalist steriilset veepudelit. 

 

Proove võetakse vastavalt KJ 4.9. Vee proovide võtmine  Salmonella spp. määramiseks 

vastavalt KJ 4.9a. 
 

13. Brown Biological Indicator ampullid 
 

Ampulle kasutatakse autoklaavi töö kontrolliks. 

Proove võetakse vastavalt KJ 14.8 

 

14. Puhverdatud peptoonvees niisutatud abrasiivkäsn kotis  
 

Kasutatakse proovide võtmiseks Salmonella määramiseks rümbapindadelt. 
Samuti on sobilik tootmiskeskkonna proovide võtmiseks.  

 

Proove võetakse vastavalt KJ 4.31 


