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PINNAPROOVIDE (UHTMETE) VÕTMINE RÜMPADELT  
Enterobacteriaceae, mikroorganismide üldarvu ja Salmonella määramiseks 

 
Proovivõtu igal korral võetakse proovid viielt juhuslikult valitud rümbalt. Proovivõtu kohad 
tuleb valida tootmisettevõtete kasutatavat tapatehnoloogiat arvestades. 
Kui proovid võetakse rümba erinevatelt kohtadelt, moodustatakse neist enne läbivaatust 
liitproov. 
 
1. Proovide võtmine (uhtmed) Enterobacteriaceae ja mikroorganismide üldarvu 

määramiseks 
 
On oluline, et laboratoorium saaks proovi, mis esindaks uuritud pinda ja mis ei ole muutunud 
transportimise ja säilitamise ajal. 
 

Enterobacteriaceae ja aeroobsete mikroorganismide üldarvu määramiseks võetakse proov 
rümba neljast kohast. Tampooni meetodi kasutamisel peab ala, millelt proov võetakse, katma 
iga proovivõtukoha puhul vähemalt 100 cm2 (50 cm2 väikeste mäletsejaliste rümpade puhul). 
 
Proovide võtmine 

 

1. Võetakse katsutist steriilne tampoon, mis on niisutatud peptooni soolalahusega. 
Üleliigne vedelik eemaldatakse, surudes 
tampooni ots vastu katsuti seina. 

2. Proovi võtmiseks hõõrutakse tampooni otsaga 
uuritavat pinda ning proov võetakse vähemalt 
100 cm2 (50 cm2 väikeste mäletsejaliste 
rümpade puhul) suuruselt pinnalt, keerates 
tampooni sõrmede vahel ja pühkides kahes 
täisnurga all olevas suunas (vt. joonis 1).  
    

Joonis 1. Proovi võtmine tampooniga  
3. Asetatakse tampoon tagasi peptooni soolalahusega katsutisse 
4. Seejärel võetakse kuiva tampooniga uus proov, nagu eespool kirjeldatud, ja pannakse 

see tampoon samasse peptooni soolalahusega katsutisse ning murtakse puitvars 
sisepinna vastu ära. 

5. Märgistatakse katsut (andmed proovivõtu paigast, kuupäev). 
6. Saatelehele kindlasti märkida proovivõtu pindala suurus. 

 
Proovid tuleb toimetada laborisse 1 h jooksul nende kogumisest. 
Kui see ei ole võimalik, asetada proovid külma 1-4 ºC ning toimetada laborisse 24 tunni 
jooksul. 
 
 
Tulemus väljendatakse väljakasvanud kolooniate arvuna 1 cm2 kohta (PMÜ/cm2).  
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2. Proovide võtmine (uhtmed) abrasiivse käsnaga Salmonella määramiseks 
 
Proovivõtmiseks ettenähtud abrasiivkäsna säilitatakse toatemperatuuril vastavalt pakendil 
olevale säilivuskuupäevani.  
Käsn on niisutatud 10 ml puhverdatud peptoonvees. 
 
Valitakse kõige tõenäolisemalt saastunud alad.  
Kogu proovivõtuala peab katma vähemalt 400 cm2. 

 
1. Raputa käsn koti avauseni 

 
2. Ava pakend rebimiskohalt 

 
3. Lükka käsn koti suu vahele 

 
4. Painuta sinised traadid nii et 
kott püsiks avatuna 

 
5. Tõmba steriilsed kindad kätte 

 
6. Võta aseptiliselt käsn kotist välja 

 
7. Võta aseptiliselt proov tervelt 
proovivõtmise pinnalt. Proovivõtu ala 
peab katma vähemalt 400 cm2 

 
8. Pööra käsn ümber. Muuda 
proovivõtu suunda 90° ja jätka 
aseptiliselt proovi võtmist samalt 
pinnalt kogu pinna ulatuses. 

 
9. Aseta käsn aseptiliselt 
kotti. 

 
10. Sulge voltides koti suu 

 
11. Keera sinised traadid 

sissepoole 
 
 
 

 
Proovid tuleb toimetada laborisse 1 h jooksul nende kogumisest. 
Kui see ei ole võimalik, asetada proovid külma 1-4 ºC ning toimetada laborisse 24 tunni 
jooksul. 
 


