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NINALIMASKESTA- ja KURGUKAAPED 
 

MATERJALI VÕTMINE: 
 
Ninalimaskestakaabe võetakse kuiva steriilse tampooniga (peenetüveline polüester- 

või viskoostampoon) nina alumise ninakarbiku (2-3 cm sügavusel) piirkonnast tugeva 

pöörava liigutusega, et preparaati satuksid silinderepiteelirakud. Proovimaterjaliga 

tampoon asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse katsutisse, millesse on 

võimalusel lisatud 1 ml füsioloogilist lahust. Mikrobioloogiliseks külviks mõeldud 
proov asetada transportsöötmega (Amies söega) katsutisse. 

Kurgukaabe võetakse kuiva steriilse tampooniga (peenetüveline polüester- või 

viskoostampoon) mandlitelt, kurgukaarelt ja neelu tagaseinalt pöörleva liigutuse abil. 

Proovimaterjaliga tampoon asetatakse ühekordselt kasutatavasse steriilsesse 

katsutisse, millesse on võimalusel lisatud 1 ml füsioloogilist lahust.  

 
Mikrobioloogiliseks külviks mõeldud proov asetada transportsöötmega (Amies 
söega) katsutisse. 

Viroloogilisteks uuringuteks koguda proov 3 päeva jooksul pärast haigusnähtude 

ilmnemist, bakterioloogilisteks uuringuteks koguda proov haiguse aktiivses faasis. 

 

MATERJALI SÄILITAMINE (maksimaalne säilivusaeg alates proovivõtust): 
 

o +2 kuni +8 °C juures kuni 72 tundi 

o -70 °C juures kauem 

 

Mikrobioloogiline külv 
o +2 kuni +8 °C juures kuni 72 tundi  

 

MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED: 
 
o +2 kuni +8 °C külmakehaga termokonteineris kuni 24 tundi 

o -70°C juures säilitatud proovid kuiva jääga kuni 24 tundi 

 
Mikrobioloogiline külv 
o +18 kuni +25 °C juures kuni 24 tundi 

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. 
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TEHTAVAD UURINGUD: 
 

- A-gripiviirused (rakukultuur – ainult ninalimaskestakaabe, reaalaja PCR) 

- B-gripiviirused (rakukultuur – ainult ninalimaskestakaabe, reaalaja PCR) 

- Epstein-Barr’i viirus (EBV) (PCR – ainult kurgukaabe) 

- Inimese herpesviirus 6 (HHV6) (PCR – ainult kurgukaabe) 

- Koroonaviirus MERS (Reaalaja PCR) 

- Leetriviirus (Reaalaja PCR) 

- Respiratoorsete viiruste kompleks RV7 (PCR) 

- Respiratoorsete viiruste kompleks RV15 (PCR) 

- Respiratoorsete bakterite kompleks PB (PCR) 

- Corynebacter diphtheriae (mikrobioloogiline külv) 

- Mikrofloora (mikrobioloogiline külv) 


