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VERI 
 

MATERJALI VÕTMINE: 

 

Vereproovi võtmise nõuded sõltuvad, millise meetodiga ja mis tekitajatele uuring 

teostatakse. 

 
Vereproov mikrobioloogiliseks külviks 
o Vereproov koguda steriilse veresöötmega pudelisse (vere/söötme vahekord 

1:10-1:30).  

o Nahapind punktsiooni kohal desinfitseerida 70° piirituse või muu 

desinfitseeriva vahendiga; lasta punktsioonikohal kuivada 1-2 min.  

o Punkteerida veeni, tõmmata veri süstlasse (laste puhul 1-3 ml, täiskasvanutel 

10 ml). 

o Desinfitseerida söötmepudeli kork 70° piiritusega, vahetada ettevaatlikult 

süstla nõel ning süstida veri pudelisse.  

o Loksutada söötmepudelit ringjate liigutustega 3 minuti jooksul, et veri 

seguneks söötmega. 

 
NB! Samast verekülvi pudelist saab uurida anaeroobe ja seeni. 

 

Antibakteriaalse ravi kaalumisel võtta veri enne ravi alustamist. Kui ravi on juba 

alustatud, katkestada see võimalusel enne proovivõttu (penitsilliinide, 

tsefalosporiinide, kinoliinide puhul kuni 2 tunniks, aminoglükosiidide puhul kuni 24 

tunniks). Juhul kui ravi katkestamine pole võimalik võtta verd vahetult enne 

antibiootikumi doosi manustamist. 

 

Sepsise ja pneumoonia korral on soovitatav võtta verd 60-90 minutit enne 

kehatemperatuuri tõusu, kuid kuna selle momendi tabamine on keeruline soovitatakse 

võtta 3 verekülvi 60-minutiliste intervallidega. Septilise endokardiidi korral 

soovitatakse võtta korraga vähemalt 30 ml verd ning jagada see 10 ml kaupa eri 

pudelite vahel.  

 
Vereproov seroloogilisteks ja molekulaardiagnostilisteks uuringuteks 
o Vereproov koguda spetsiaalsesse vaakumkatsutisse (mahuga umbes 5 ml): 

täisvere uuringuks lilla korgiga; vereseerumi uuringuks punase/kollase 

korgiga; eraldatud seerum steriilses katsutis. Punase korgiga katsuti sisaldab 

hüübimisaktivaatorit; kollase korgiga hüübimisaktivaatorit ja geeli; lilla 

korgiga antikoagulanti K3-EDTA. 

o Nahapind punktsiooni kohal desinfitseerida 70° piirituse või muu 

desinfitseeriva vahendiga; lasta punktsioonikohal kuivada 1-2 min.  

o Punkteerida veeni, tõmmata veri katsutisse (laste puhul 1-3 ml, täiskasvanutel 

10 ml). 

o Loksutada söötmepudelit ringjate liigutustega 3 minuti jooksul, et veri 

seguneks söötmega. 
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MATERJALI SÄILITAMINE: 
 

o Mikrobioloogilise külvi proovid: +36 ±1 °C juures maksimaalselt 24 tundi. 

o Seroloogiliste ja molekulaardiagnostiliste uuringute proovid:  
- täisveri  +2 kuni +8 °C kuni 72 tundi  (ei tohi külmutada!). Alternatiivselt 

võib täisverest tsentrifuugides eraldada vereseerumi (NB! Ainult 

seroloogiliste uuringute korral).  

- vereseerum +2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva (EBV puhul 3 ööpäeva!) 

- vereseerum -20 °C juures kauem 
 

MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED: 
 
o Mikrobioloogilise külvi proovid: proovid saata laborisse viivitamatult; 

saatmine toatemperatuuril (+18 kuni +25°C) 

o Seroloogiliste ja molekulaardiagnostiliste uuringute proovid:  
- täisveri  +2 kuni +8 °C termokonteineris kuni 24 tundi   

- vereseerum +2 kuni +8 °C külmakeha või kuiva jääga 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: 
- Aeroobne mikrofloora (Mikrobioloogiline külv – ainult täisveri) 

- Anaeroobne mikrofloora (Mikrobioloogiline külv – ainult täisveri) 

- Bordetella parapertussis (Aglutinatsioon) 

- Bordetella pertussis (EIA, aglutinatsioon) 

- Brucella spp (Aglutinatsioon) 

- Chlamydophila pneumoniae (EIA) 

- Epstein-Barr`i viirus EBV (PCR – ainult täisveri) 

- Inimese herpesviirus 6 (HHV6) (PCR – ainult täisveri) 

- Francisella tularensis (Aglutinatsioon) 

- Leetriviirus (EIA) 

- Leptospira spp (Mikroaglutinatsioon) 

- Mycoplasma pneumoniae (EIA) 

- Parvoviirus B19 (EIA) 

- Punetiseviirus (EIA) 

- RS-viirus (RSV) (EIA) 

- Salmonella (grupid A, B, C1, C2, D, E) (Hemaglutinatsioon) 

- Toxoplasma gondii (Reaalaja PCR – ainult täisveri) 

- Tsütomegaloviirus (CMV) (PCR – ainult täisveri) 

- Yersinia enterocolitica O3 (Hemaglutinatsioon) 

- Yersinia enterocolitica O9 (Hemaglutinatsioon) 

- Yersinia pseudotuberculosis (Hemaglutinatsioon) 


