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TOIDUPROOVIDE VÕTMINE  

 

Analüüside tellimine  

Toidu mikrobioloogilise analüüsi tellimiseks tuleb täita tellimisleht, mis on leitav 

Terviseameti kodulehel: 

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Labor/Tallinna_labor/Tallinna%20labor

%20toit_20.pdf  

 

Proovivõtuvahendid 

Labor pakub mikrobioloogilise analüüsi jaoks järgmisi proovivõtuanumaid: 

 Traadiga suletav kott (kile), steriilne 

 Keeratava kaanega anum, 250ml (polüpropüleen), märgistatud steriilsuse lõpu 

kuupäevaaga 

 Keeratava kaanega anum, 500ml (polüpropüleen), märgistatud steriilsuse aja 

lõpu kuupäevaga 

 

Proovivõtuanuma markeerimine  

Proovivõtuanum tuleb markeerida veekindla markeriga või mõne muu sobiva 

vahendiga (nt. temperatuurikindel kleebis). Markeerida tuleb proovivõtuanum, mitte 

transportimiseks kasutatav pakend. Markeerimisel tuleb jälgida, et proovinumber või 

muu identifitseerimistunnus ei tuhmuks proovi transportimisel/käsitlemisel.   

 

Proovivõtumeetodid  

Proovivõtuvahenditeks on sobilikud steriilsed lusikad, pintsetid, noad, skalpellid, 

kulbid, süstlad või pipetid.  

Proovi võtmisel jälgida:  

 aseptilist tehnikat; 

 proovivõtuanumate lekkekindlust pärast proovi võtmist. 

 

Proovivõtt traadiga suletavase kotti: 

 

Joonis 1. Proovivõtukoti kasutamine: a eemalda proovivõtukotilt äravõetav riba, b avada 

proovivõtukoti suue, kasutades selleks spetsiaalseid külgmisi ribasid, c proovivõtukoti suue 

tuleb sulgemise järgselt rullida vähemalt kolm korda alla, d proovivõtukoti suue tuleb 

kinnitada kahel küljel olevate traatidega painutades. Proovivõtukott on valmis saatmiseks.  
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Proovivõtt keeratava kaanega anumasse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joonis 2. Keeratava kaanega proovivõtuanuma kasutamine: Proovi asetamisel purki tuleb 

vältida kaane saastumist, asetades kaas puhtale pinnale, sisepind üles poole. Pärast 

proovivõttu sulgeda kaas lekkekindlalt.  

 

Proovide pakendamine ja transport laborisse 

Proovivõtu järgselt tuleb koheselt proovi sisaldav proovivõtuanum asetada termokasti 

(vajadusel külmakehadega varustatud). Võimalusel ennetada proovivõtunõu(de) 

purunemist, lisades kasti täitematerjali.  

 

Laborisse transportimise aeg peab olema võimalikult lühike ja mitte rohkem kui 24 

tundi. Transport peab soovitavalt toimuma kontrollitud temperatuuril. Labori 

soovitused säilitustemperatuuri osas vastavalt tootegruppidele on toodud tabelis 2.  

 
Tabel 1. Proovi säilitamise soovituslikud temperatuurivahemikud transpordil  

Toode Säilitamise temperatuur  

Toatemperatuuril hoitav toode 18 °C kuni 27 °C 

Jahutatud toode 2 °C kuni 8 °C 

Külmutatud toode  –15 °C ja eelistatavalt alla –18 °C 

Kuum toode (nt. valmistamise ajal 

küpsetatud toode, kuum valmistoode) 

 

Kuumasid tooteid ei tohi vedada samas 

transpordimahutis toatemperatuuril, 

jahutatud või külmutatud toodetega 

 


