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Pintanäytteen ottaminen qPCR-analyysiin
Näytteenottovälineet:
suojakäsineet
steriilejä pumpulipuikkoja
2 ml puskuriliuosputkia
tarvittaessa mittakehys
tussi näytteiden numerointiin

Näytteenotto
Työskentele mahdollisimman puhtaasti ja mahdollisuuksien mukaan käytä kertakäyttökäsineitä
näytteenoton aikana.
-

Kasta steriili pumpulipuikko steriiliin puskuriliuokseen koskematta puikolla mihinkään pakkauksesta
ottamisen jälkeen ja sulje putki.
Sivele puikolla 10x10 cm (tai muun kokoinen) alue puikkoa pyörittäen tasaisesti kolmeen kertaan.
Siirrä pumpulipuikko samaan puskuriliuosputkeen, jossa se on kostutettu ja katkaise varsi siten, että
se osa, johon on koskettu käsin, ei joudu putkeen.
Sulje putki huolellisesti, ettei neste valu kuljetuksen aikana ulos. Merkitse putki näytenumerolla.

-

Ota myös kenttänollanäyte: katkaise puhdas pumpulipuikko puhtaaseen puskuriliuosputkeen ja sulje
putki. Merkitse kenttänollaputki esim. tunnuksella KN. Kenttänollanäytteellä varmistetaan
käytettyjen välineiden puhtaus.

-

Täytä jokaisen näytteen tiedot näytteenottolomakkeelle joko Mikrobionin sähköisen
laboratoriojärjestelmän kautta, tai toimita lomake laboratorioon näytteiden mukana tai
sähköpostilla.

-

NÄYTTEET ON TOIMITETTAVA KYLMÄPAKKAUSTEN KERA LABORATORIOON MAHDOLLISIMMAN PIAN
NÄYTTEENOTON JÄLKEEN.
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Näytteiden toimittaminen laboratorioon
•

Voit toimittaa näytteet meille
matkahuollon bussipakettina
määräasemana Kuopio.

•

Vaihtoehtoisesti voit tuoda näytteet
suoraan laboratorioon
Käyntiosoite:
Mikrobioni Oy
Microkatu 1, R-osa
70211 Kuopio

Muita toimitustapoja käytettäessä
ole yhteydessä laboratorioon
p. 010 321 0680.
Toimitusosoite:
Mikrobioni Oy
PL 1199, Microkatu 1
70211 Kuopio

Laboratorio on avoinna arkisin klo 8-16
Huom! Ennen kello 14 toimitetut
laboratoriokäsittelyä vaativat näytteet
käsitellään saapumispäivänä. Erityisesti
perjantai-iltana tuodut näytteet voidaan
mahdollisesti käsitellä vasta maanantaina

Neulaniementieltä käännytään
vasempaan Microkadulle.
Microkatua ajetaan aivan kadun
päähän (kuvan sininen piste)
avautuvalle parkkialueelle.
Sisäänkäynti on M-osassa
(tornirakennus), jonka infosta
neuvotaan perille.

P-talo

Pysäköintiautomaatista (sinisen
pisteen lähellä) saat nappia
painamalla lipun 15 minuutiksi tai
maksettaessa pidempään. Alueella
toimii myös Easy Park-sovellus.
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