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 29.3.2022 

Muutoksia MRSA-näytteiden näyteputkissa,  

näytteenotto-ohjeissa sekä tutkimusnumeroissa 

Siirrymme käyttämään MRSA-näytteenottoputkena mintunvihreäkorkkista eMRSA-

putkea, joka toimii samalla rikastavana putkena. Näytteenottopakettiin kuuluu putki 

ja yksi näytteenottotikku (kuva). Näytteenottovälineitä on saatavana 50 kpl paket-

teina ja Abakus-tilausnumero on 533644 (Mekalasin tuotenumero 086CE01.A). 

 

Seulontaviljely sisältää kolme näytekohtaa: nenä (sieraimet), nielu ja perineum. 

Jatkossa kukin näistä otetaan omaan putkeensa. Seulontaviljely voidaan tilata 

Weblabissa paketti-pyynnöllä MRSASEVIx2, josta tulostuu kullekin näytteenotto-

kohdalle oma pyyntö kahtena eri päivänä otettavaksi. 

Muut näytteenottokohdat tilataan entiseen tapaan MRSAVi-pyynnöllä (4358). Tyksin 

laboratoriotietojärjestelmän ulkopuolelta tilattaessa nenä-, nielu- ja perineumnäyt-

teet voidaan lähettää myös pyynnöllä MRSAVi, jos ottokohdat on selkeästi merkitty. 
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Mikäli näytteitä ei voida lähettää mikrobiologian laboratorioon samana päivänä, ne 

voidaan inkuboida yön yli lämpökaapissa. Tällöin merkitään ruksi tarran kohtaan 

”inkuboitu”. Inkuboidut näytteet viljellään laboratoriossa suoraan maljalle, mikä no-

peuttaa vastausten saamista. 

Uusi tutkimusrakenne astuu voimaan 4.4.2022 

Vanhat sinikorkkiset TSBSalt putket voidaan käyttää loppuun niin, että kuhunkin 

putkeen tulee vain yksi näyte, joka otetaan paketissa olevalla valkovartisella tikulla. 

Punavartinen tikku jää tällöin käyttämättä 

Yksityiskohtainen kuvallinen näytteenotto-ohje on Hoito-ohjeet.fi –sivustolla  

MRSA-seulonnan näytteenotto (hoito-ohjeet.fi) 

eMRSA -putkesta voidaan tehdä myös suora molekylaarinen ”pika”-MRSA 

(MRSANhO, 4981). Sama putki soveltuu myös ennen suuria toimenpiteitä nenästä 

otettavan herkän S. aureuksen viljelyn näyteastiaksi (Ns-StaurVi, 13420). 

Tiedustelut:  

Näytteiden ottamista koskevat: Sairaalahygieniayksikkö, p. (02) 313 2431  

Kliinisen mikrobiologian laboratorio, p. (02) 313 3951 

Oyl Kaisu Rantakokko-Jalava, p. 050 4637270 
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https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/MRSA-seulonnan%20n%C3%A4ytteenottokohdat.pdf
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