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ROE  
(välja arvatud düsbioos ja Clostridium difficile) 

 
MATERJALI VÕTMINE 
Natiivne roojaproov kogutakse ühekordselt kasutatava labidakesega steriilsesse 
katsutisse või konteinerisse. Uuringuks läheb tarvis umbes 2-5 ml või 1 labidatäis 
rooja. Selliselt kogutud proovi saab kasutada nii PCR, rakukultuuri analüüside kui ka 
mikrobioloogilise külvi tarvis. Mikrobioloogiliseks külviks mõeldud proov asetada 
transportsöötmega (Amies söega) katsutisse või labidakesega steriilsesse 
konteinerisse. 
Viroloogilisteks uuringuteks koguda proov 48 tunni jooksul pärast haigusnähtude 
ilmnemist, bakterioloogilisteks uuringuteks koguda proov haiguse aktiivses faasis. 
NB! Ägeda lõdva halvatuse (AFP) proovide puhul koguda 2 roojaproovi 24-48 
tunnise vahega 14 päeva jooksul pärast halvatussümptomite algust! 
 
MATERJALI SÄILITAMINE (alates proovivõtust kuni analüüsi alustamiseni) 
Natiivsed roojaproovid  

PCR, rakukultuur  
o +2 kuni +8 °C juures kuni 72 tundi 

Mikrobioloogiline külv 
o +2 kuni +8 °C juures kuni 24 tundi  

Transportsöötmes (Amies) roojaproovid (Mikrobioloogiline külv): 
o +2 kuni +8 °C juures kuni 72 tundi 
 
MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED 
o +18 kuni +25 °C juures kuni 24 tundi (ainult transportsöötmes proovid!) 
o +2 kuni +8 °C külmakehaga termokonteineris kuni 24 tundi 

Kui laborisse saabub proov, mille puhul pole kinni peetud säilitamise või 

transpordinõuetest, teavitatakse sellest klienti ning tehakse vastavasisuline märge 

(allkirjaga varustatud) prooviga kaasas olevale saatelehele ning analüüsi vastusele. 

Proov võetakse töösse ainult kokkuleppel kliendiga erandjuhtudel. Labor ei võta 

endale vastutust säilitus- ja/või transporditingimustele mittevastanud proovide 

analüüside tulemuste õigsuse eest. 

 
TEHTAVAD UURINGUD 

- Campylobacter spp (Mikrobioloogiline külv) 
- Clostridium difficile, sh toksiinide A ja B määramine (Mikrobioloogiline külv) 
- Cryptosporidium (Mikroskoopia) 
- Enteroviirused (Coxsackie B, ECHO, polioviirused) (Rakukultuur) 
- Enteroviirused (PCR) 
- Escherichia coli sh E.Coli O157 toksiini 1, 2 määramine (Mikrobioloogiline 

külv) 
- Salmonella spp (Mikrobioloogiline külv) 
- Soolebakterite kompleks DB (PCR) 
- Sooleviiruste kompleks DV (PCR) 
- Shigella spp (Mikrobioloogiline külv) 
- Vibrio cholerae (Mikrobioloogiline külv) 
- Yersinia spp (Mikrobioloogiline külv) 
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DÜSBIOOSI JA Clostridium difficile UURING 
 

MATERJALI VÕTMINE 
 
Soole düsbakterioosi (düsbioos) ja Clostridium difficile mikrobioloogiliseks 
uurimiseks kogutakse natiivne roojaproov (materjali kogus umbes 2-5 ml või 1 
labidatäis) ühekordselt kasutatavasse labidakesega kindlalt suletavasse steriilsesse 
CO2 täidetud topsi/konteinerisse (väljastab Nakkushaiguste labor, Kotka 2).  
Proovitopsi tuleb materjali kogumisel hoida vertikaalses asendis, et õhust raskem CO2 

gaas välja ei voolaks. 
 
MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED 
 

Proov saadetakse viivitamatult laborisse (maksimaalselt 4 tunni jooksul tingimusel, et 
proov hoitakse temperatuuril 5±2 °C).  
Transportida võib toatemperatuuril. 
 

Proov tuleb tuua laborisse esmaspäevast kolmapäevani kella 8.00 - 12.00.  
Eelnevalt teatada telefonil 6943660. 
 
 

 


