NÄYTTEIDEN LÄHETYS- JA PAKKAUSOHJEET

Kudosnäytteen valmistelu

Huolehdi, että käyttämäsi näytepurkki on riittävän suuri näytteen kokoon nähden.
Näytepalan tulee mahtua kellumaan näytepurkissa vapaasti, formaliinia tulee olla
kymmenenkertaisesti näytteen kokoon nähden.
• Käytä aina puskuroitua 10% formaliiniliuosta. Huomioithan, että formaliini on
karsinogeeninen aine, joten käsittele sitä varovasti ja vältä turhaa altistumista.
• Voit merkitä ompeleilla näytepalaan erityisen tärkeät kohdat, esimerkiksi
marginaalireuna, näytepalan suunta tai pienen muutoksen sijainti.
• Suosittelemme, että laitat eri elimistä otetut näytteet omiin purkkeihinsa.
• Suuriin tai paksuihin näytteisiin kannattaa tehdä muutamia viiltoja fiksaation
parantamiseksi. Säilytä näytepala kuitenkin yhtenäisenä kappaleena.
• Voit myös fiksoida suuret näytteet itse ennen lähettämistä: anna näytteen fiksoitua
muutaman päivän ajan formaliinissa. Sen jälkeen ota näyte formaliinista, anna
ylimääräisen formaliinin valua pois ja aseta näyte tiiviiseen näytepussiin (esim.
minigrip-pussiin) ja pakkaa se huolellisesti.
Merkitse näytepurkkiin tai -pussiin selvästi näytteenottopäivämäärä, omistajan ja
eläimen nimi sekä elin.
Ohutneulanäytteiden valmistelu

• Käytä vain näytelaseja, joissa on hiospää! Voit tilata laseja kauttamme.
• Merkitse hiospäähän lyijykynällä omistajan ja eläimen nimi. Jos otat näytteitä eri
elimistä/kohdista, merkitse myös näytteenottokohta lasiin.
• Valitse edustavat näytelasit lähetettäväksi ja lähetä lasit ilmakuivattuina ja
värjäämättöminä. Yksi näytehinta sisältää enintään 7 näytelasin tutkimisen.
• Täytä lähete huolellisesti, tulosta ja pakkaa se näytteen mukaan.
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Näytteen pakkaaminen ja lähettäminen

• Laita formaliininäytepurkki imuliinan kanssa muovipussiin ja sulje pussi
huolellisesti. Laita ohutneulanäytelasit muoviseen koteloon.
• Tulosta lähete ja pakkaa se näytteiden kanssa keltamustaraidallisiin
vastauslähetyslaatikoihin. Histologiset ja sytologiset näytteet on pakattava eri
laatikoihin. Pakkaa lähetys niin, etteivät näytepurkit rikkoudu tai vuoda
kuljetuksen aikana.

Näytteen lähettäminen

• Tilatessasi lähetysmateriaalit kauttamme on kuljetuslaatikossa valmiina osoite ja
vastauslähetystiedot, ja lähettäminen on sinulle maksutonta.
• Mikäli et käytä vastauslähetyslaatikkoa, huolehdi kuljetuskustannuksista ja lähetä
näyte osoitteeseen:
Solumo ℅ Yhtyneet Medix Laboratoriot, Kivihaantie 7, 00310 Helsinki
• Postita näyte. Suosittelemme, että näytteitä ei lähetettäisi juhlapyhien aattoina.
• Näytteiden lähettämisessä tulee aina noudattaa Postin ohjetta: www.posti.fi/liitteetyrityksille/ohjeet/laboratorionaytteiden-lahettaminen-ohje.pdf.

Mikäli sinulla on kysyttävää näytteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä, autamme
mielellämme! Ota meihin yhteyttä info@solumo.fi tai 040 6638020.

Solumo Patologit Oy
info@solumo.fi 040 663 8020 myös WhatsApp!

