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Vaakumkatsutite nimetus eHL-is ja verevõtu järjekord  Segamine 

bactec AER pudel 
bactec AN pudel             
bactec MYC pudel                
bactec PED pudel                                
MYCO/F Lytic pudel 

 

 

3 – 4 korda 

Greiner BioOne (Vacuette) korgivärv  
Becton Dickinson 

(BD) korgivärv 

helesinine 9NC 

 

        

4 – 5 korda 

must 4NC 

 

5 – 10 korda 

kollane (rõngas 
punasel) geeliga 
CAT 

 

       
5 – 10 korda 

punane CAT 

 

       
5 – 10 korda 

heleroheline 
(kollase rõngaga) 
geeliga LH 

 

       5 – 10 korda 

roheline (musta 
rõngaga) LH 

 

         
5 – 10 korda 

lilla K2E/K3E 

 

         
5 – 10 korda 

hall FX 

 

          
5 – 10 korda 

helekollane ACD 
         
 

        

5 – 10 korda 

sügavsinine 
mikroelemendid 

  

          

5 – 10 korda 

valge lisandita 

        
           

 

LH süstal 
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Proovinõud 

uriinikatsuti 

 

URICULT 

 

proovitops 

 

steriilne proovitops 

aspiratsioonisüsteemi kasutamise korral võib laborisse saata asp.süsteemis 

oleva steriilse proovitopsi  

  

roojatops 

 

koonuspõhjaga katsuti 

 

steriilne tampooniga katsuti 

Kolm erinevat tampooni: 

valge korgiga – ultra väike tampoon  lastele 

oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon 

rohelise korgiga – ultra õhuke tampoon 

 

UTM katsuti tampooniga 

 

steriilne glütseroolitampooniga katsuti 
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Cobas (valge) CellMedia proovitops  

Cobas (kollane) PCR proovivõtukomplekt 

  

transpordisöötmega katsuti  

Kaks erinevat tampooni: 

sinise korgiga – polüstüreen vars, jämedam 

oranži korgiga – alumiiniumist vars, peenem 

 

 

madal transpordisöötmega katsuti 

 

aeroobne brucella söötmega katsuti 

 

läätsetops erinevad tüübid 

oranž TransFix/EDTA 
 

proovitops III ohuaste 

 

prooviümbrik 

 

alusklaas (komplekt koosneb transportkarbist ja kahest eelkoodistatud 

alusklaasist pakituna minigripp kilekotti, kasutatakse Leishman-Giemsa ja Grami 

mikroskoopias) 

 



4 

 

SA TÜK ühendlaboris kasutatavad proovinõud. Abimaterjal eHL-st elektroonse tellimuse teostamiseks. Koostas Pille Mee, versioon 07; 08.06.2018 

 

bactec AER pudel 

 

bactec AN pudel 

 

bactec MYC pudel 

 

bactec PED pudel 

 

Myco/F-Lytici pudel 

 

 

quantiferoni komplekt 

 

eppendorfi katsuti 

 

 


