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Kaabete, eritiste, punktaatide, vedelike jms kogumine nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks 

Proovinõu tüüp Proovimaterjal Materjalivõtt ja säilitustingimused 

Steriilne proovitops  

 

Amnionivedelik  

Koematerjal  

Bronhiaspiraat 

Bronhoalveolaarloputuse 

vedelik 

Ninaneelu aspiraat 

Rinnapiim 

Röga 

Trahheaaspiraat 

Uriin (esmasjoa) 

 

Koematerjal: panna steriilsete pintsettidega steriilsesse 

proovitopsi.  

Bronhoalveolaarloputuse vedelik, bronhiaspiraat: loputada 

bronhoskoobi abil füsioloogilise lahusega. Loputusvedelikku 

võtta 5 – 10 ml steriilsesse proovitopsi. 

Ninaneelu aspiraadi kogumine sobib väikelastele. Kasutada 

spetsiaalset kinnist aspiratsioonisüsteemi. Aspireerida sekreeti 

ninasõõrmetest 3 – 4 cm sügavuselt. Kui lima on kogutud 

mõlemast ninakäigust,  voolutada kateetrit 3 ml füsioloogilise 

lahusega. Proovimaterjal võtta steriilsesse proovitopsi. 

Rinnapiim: rind pesta eelnevalt sooja vee ja seebiga, pigistada 

paar tilka rinnapiima, eemaldades sellega võimaliku 

kontaminatsiooni ja seejärel koguda rinnapiim steriilsesse 

proovitopsi. 

Röga: köhida röga steriilsesse proovitopsi. 

Trahheaspiraat: aspireerida trahhea sekreeti steriilsesse 

proovitopsi. 

Proovimaterjali säilivus:  

2…8 ºC juures kuni kolm ööpäeva 

2…8 ºC juures kuni kaks ööpäeva (rinnapiim) 

2…8 ºC juures kuni 8 tundi (antigeeni määramiseks). 

Uriinikatsuti
1
 

 

Uriin (esmasjoa) 

 

Uriin (esmasjoa): Patsient ei tohi enne analüüsi andmist 2 – 4 

tundi urineerida.  

Proovimaterjali säilivus:  

2…8 ºC juures kuni viis ööpäeva. 

toatemperatuuril üks ööpäev (antigeeni määramiseks). 
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Eppendorfi katsuti 

 

Vereplekk Täpsem info siit: materjalivõtt 

Proovimaterjali säilivus:  

Toatemperatuuril, kaitsta päikesevalguse, kuumuse, niiskuse, saastuse 

eest. 

Valge korgiga katsuti (värvitu) 

 

Liikvor Liikvor: punktsioonil lasta liikvoril tilkuda puhtasse lisanditeta 

katsutisse. 

Proovimaterjali säilivus:  

2…8 ºC juures kuni üks ööpäev, täpsem info siit: liikvor. 

Steriilne tampooniga katsuti 

 

Kolm erinevat tampooni: 

valge korgiga – ultra väike tampoon lastele 

oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon 

rohelise korgiga – ultra õhuke tampoon 

 

 

Ninakaabe 

Kurgukaabe 

Silmamaterjal 

Haavandikaabe 
 

Ninakaabe: materjal võtta tampooniga alumise ninakarbiku 

piirkonnast tugeva pöörava liigutusega, et saada võimalikult rohkem 

nakatunud rakke. Tampoon võetud proovimaterjaliga asetada 

katsutisse.  

Kurgukaabe: hõõruda tampooniga tonsillidel, neelutagaseinal ja 

kurgukaartel katulist ja põletikulist piirkonda. Proovimaterjali 

võtmisel vältida tampooni kokkupuudet suu limaskestaga. Tampoon 

võetud proovimaterjaliga asetada katsutisse. 

Silmamaterjal (konjuktiivikaabe): hõõruda steriilse tampooniga 

tugevasti 2 – 3 korda mööda üla- ja alalau konjunktiivi. Tampoon 

võetud proovimaterjaliga asetada katsutisse. 

Haavandikaabe: hõõruda tampooniga haavandit. Tampoon võetud 

proovimaterjaliga asetada katsutisse. 

Proovimaterjali säilivus:  

2…8 ºC juures kuni kolm ööpäeva (ninakaabe, kurgukaabe) 

2…8 ºC juures kuni kaks ööpäeva (silmamaterjal, haavandikaabe) 

2…8 ºC juures kuni 8 tundi (antigeeni määramiseks). 

Ureetrakaabe  

Eesnahakaabe 

 

Ureetrakaabe: proovimaterjal võtta tampooniga ureetrast 2 – 4 cm 

sügavuselt, keerutades tampooni 3–5 sekundit. Tampoon võetud 

materjaliga asetada katsutisse. 

Eesnahakaabe: androloogia, dermatoveneroloogia, uroloogia 

protseduurireeglid. 

Proovimaterjali säilivus: 2…8 ºC juures kuni viis ööpäeva. 

 

 

https://www.kliinikum.ee/yhendlabor/pildid/kasiraamat/Uy/vastsyndinute%20soeluuring%20kaasasyndinud%20ainevahetushaiguste%20ja%20hypotyreoosi%20suhtes%20iii.pdf
https://www.kliinikum.ee/yhendlabor/pildid/kasiraamat/L/liikvori%20uuringud%20iv.pdf
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UTM katsuti tampooniga 

 

Ninakaabe Ninakaabe: materjal võtta tampooniga alumise ninakarbiku 

piirkonnast tugeva pöörava liigutusega, et saada võimalikult rohkem 

nakatunud rakke. Tampoon võetud proovimaterjaliga asetada UTM 

tuubi lahusesse. 

Proovimaterjali säilivus: toatemperatuuril üks ööpäev 

2…8 ºC juures kuni seitse ööpäeva. 

Cobas PCR proovivõtukomplekt 

 

Emakakaelakanalikaabe 

Tupekaabe 

 

Emakakaelakanalikaabe: eemaldada ühe komplektis sisalduva 

tampooniga emakakaela kanal üleliigsest limast. Võtta proovimaterjal 

teise komplektis oleva tampooniga emakakaelakanalist 1 – 2 cm 

sügavuselt, keerutades tampooni 15 – 30 sekundit (5 tiiru) mööda 

kanali sisepinda. Asetada tampoon katsutisse kuni tampooni varrel 

oleva märgiseni. Murda tampooni vars vastu proovinõu serva, kätte 

jäänud tampooni vars visata ära. Korkida proovinõu korralikult kinni. 

Tupekaabe: proovimaterjal võtta ühe komplektis oleva tampooniga 

tupe tagumisest võlvist ja/või emakakaelalt, keerutades tampooniga  

15 – 30 sekundit mööda limaskesta. Aseta tampoon katsutisse kuni 

tampooni varrel oleva märgiseni. Murda tampooni vars vastu 

proovinõu serva, kätte jäänud tampooni vars visata ära. Korkida 

proovinõu korralikult kinni. 

Proovimaterjali säilivus: 2…30 ºC juures kuni 90 ööpäeva. 

Cobas Cell Media proovitops 

 

Emakakaelakanalikaabe 

 

 

 

Emakakaelakanalikaabe: proovimaterjal võtta tsütoloogilise 

harjakesega. Sisestada hari emakakaela. Õrnalt vajutades keerutada 

harja kellaosuti suunas 5 korda. Eemalda hari. Loputada tsütoloogilist 

harja võimalikult kiiresti proovitopsi lahuses vajutades harja topsi 

põhja 10 korda. Keerutada harja lahuses edasi-tagasi et kogu materjali 

paremini kätte saada. Visata kasutatud hari ära. Sulgeda proovitops 

korgiga.  

Proovimaterjali säilivus: toatemperatuuril kuni kuus kuud. 
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Proovitops 

 

Sperma Sperma: materjal koguda masturbatsiooni teel steriilsesse proovitopsi. 

Proovimaterjali säilivus: 2…8 ºC juures kuni seitse ööpäeva. 

1
Uriini kogumise lühijuhend vaakumsüsteemiga uriinikatsutisse. 

Vahendid: spetsiaalne uriinitops ja (vaakum)uriinikatsuti millele on kleebitud eHL vöötkood patsiendi andmetega.  

Uriini kogumine: Pese hoolikalt käed ja välised suguelundid sooja voolava veega. Keera lahti uriintopsi kaas. Kogu uriinitopsi u. 50 ml keskjoa või esmasjoa 

uriini. Keera kaas tagasi uriinitopsile ja eemalda kaanelt kaitsekleebis, seejärel koheselt suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja ja hoia katsutit nii kaua 

kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest. Aseta kaitsekleebis tagasi kaanele ja uriinitops viska prügikasti.  

Uriinikatsuti transport: Uriinikatsuti tuua laborisse. 

 


