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GENITAALKAAPED 
(emakakaelakaabe, tupe tagavõlv, ureetrakaabe) 

 
MATERJALI VÕTMINE: 
 
Meestel võetakse proovimaterjali ureetrast, naistel emakakaela kanalist, ureetrast 
ja tupe tagavõlvilt, vajadusel ka erosiooniga alalt või haavandist. Proovimaterjali 

võtmiseks kasutatakse ühekordselt kasutatavaid steriilseid tampoone. 

o Emakakaelakaabe 

Enne proovivõttu eemaldatakse emakakaelalt steriilse tampooniga lima. 

Proovitampooniga võetakse emakakaela kanalist 1-1,5 cm sügavuselt pöörava 

liigutusega proov. Proov asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse katsutisse. 

o Tupe tagavõlv 

Enne proovivõttu eemaldatakse tupest steriilse tampooniga lima ja eritis. 

Proovitampooniga võetakse tupe tagavõlvi ja emaka välissuudme limaskestalt proov. 

Proov asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse katsutisse. 

o Ureetrakaabe 

- Naistelt: enne proovivõttu töödeldakse ureetra välisava steriilses 

füsioloogilises lahuses immutatud tampooniga. Proov võetakse 

proovitampooniga ettevaatlikult, mõne pöörleva liigutusega 1-1,5 cm 

sügavuselt ureetrast, hoidudes seejuures ureetra limaskesta vigastamast. Proov 

asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse katsutisse. 

- Meestelt: enne proovivõttu töödeldakse suguti pea ureetra välisava piirkonda 

steriilses füsioloogilises lahuses immutatud tampooniga. Ureetrat 

masseeritakse ning väljavoolav eritis eemaldatakse kuiva tampooni abil. Proov 

võetakse proovitampooni abil ettevaatlikult, mõne pöörleva liigutusega 3-4 cm 

sügavuselt ureetrast, hoidudes seejuures ureetra limaskesta vigastamast. Proov 

asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse katsutisse. 

Materjali kogumisnõuded: 

o PCR puhul asetada proovimaterjaliga tampoon kuiva katsutisse. 

o Mikrobioloogilise külvi puhul asetada proovimaterjaliga tampoon 

transportsöödet (Amies söega) sisaldavasse katsutisse.  

 

MATERJALI SÄILITAMINE (maksimaalne säilivusaeg alates proovivõtust): 
o +2 kuni +8 °C kuni 72 tundi 

o -20 °C kauem  

NB! Lubatud on materjali ühekordne külmutamine-sulatamine! 
NB! Neisseria gonorrhoeae kahtlusega proov mikrobioloogiliseks külviks 
säilitada +37°C juures ning saata võimalikult kiiresti laborisse. 

 

 

 

MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED: 

o +2 kuni +8 °C külmakehaga termokonteineris kuni 24 tundi   
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o -20 °C juures säilitatud proovid kuiva jääga termokonteineris kuni 24 tundi  

NB! Neisseria gonorrhoeae kahtlusega proov mikrobioloogiliseks külviks 
säilitada + 37°C juures ning saata võimalikult kiiresti laborisse. 

Kui laborisse saabub proov, mille puhul pole kinni peetud säilitamise või 

transpordinõuetest, teavitatakse sellest klienti ning tehakse vastavasisuline märge 

(allkirjaga varustatud) prooviga kaasas olevale saatelehele ning analüüsi vastusele. 

Proov võetakse töösse ainult kokkuleppel kliendiga erandjuhtudel. Labor ei võta 

endale vastutust säilitus- ja/või transporditingimustele mittevastanud proovide 

analüüside tulemuste õigsuse eest. 

 

TEHTAVAD UURINGUD: 

- Inimese lihtherpese viirus 1 ja 2 (HSV 1&2) (PCR) 

- Mycoplasma hominis (PCR) 

- Neisseria gonorrhoeae (PCR, mikrobioloogiline külv) 

- Tsütomegaloviirus (CMV) (PCR) 

- Ureaplasma spp (U. parvum, U. urealyticum) (PCR) 

- Mikrofloora (mikrobioloogiline külv)   


