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Ninaneelukaape võtmise juhend nakkustekitajate (Ab, Ag, NAT) uuringuks 
 

Jälgi ohutusreegleid, et kaitsta ennast ja vältida nakkuse levikut. Kasuta ettenähtud isikukaitsevahendeid. COVID-19 kahtlusega patsiendi käsitlemisel 
isikukaitsevahendite kasutamise info kliinikumi kodulehel: https://intranet.kliinikum.ee/covid-19-juhendid/814-covid-19-infektsioonikontrolli-juhendid 

 

 

Proovinõu tüüp Proovimaterjal Säilitustingimused 

UTM-katsuti tampooniga

 

Ninaneelukaabe 
 

Toatemperatuuril kuni üks ööpäev 
2…8 ºC juures kuni seitse ööpäeva 
 
SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2…8 ºC juures kuni üks 
ööpäev 
 

Steriilne tampooniga katsuti  
Kolm erinevat tampooni: 
valge korgiga – ultra väike tampoon lastele 
oranži korgiga – keskmise suurusega tampoon 
(eelistatult) 
rohelise korgiga – ultra õhuke tampoon 

 

Ninaneelukaabe 
 

2…8 ºC juures kuni kolm ööpäeva  
 

SARS koroonaviirus 2 RNA uuringu materjal 2…8 ºC juures kuni üks 
ööpäev 
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Proovimaterjali kogumine: 

• Selgita patsiendile materjalivõtu protseduuri. 

• Kasuta proovimaterjali kogumiseks UTM-tampooni (eelistatult) või steriilset tampooniga katsutit.  
• Märgista proovinõu vöötkoodi või patsiendi andmetega kirjutatult.  

• Juhul kui patsiendil on nohu, peab patsient enne materjalivõttu nuuskama nina sekreedist tühjaks. Rohke sekreet võib takistada korrektse kaape 
kogumist. 

 

 

• Aseta tampooniga katsuti minigrip kilekotti. NB! Väldi minigrip koti välispinna saastumist (ära katsu samade kinnastage millega proovimaterjali võtsid, 
vaheta kindad). Saastumiskahtluse korral desinfitseeri kilekoti välispind. Transportimiseks pakenda kogutud proovimaterjalid minigrip kilekottides 
eraldi suuremasse minigrip kilekotti. Juhul, kui proovimaterjal saadetakse laborisse koos paberkandjal tellimislehega, pakenda tellimislehed eraldi 
minigrip kilekotti. 

• Saada proovimaterjal laborisse. 

 

Ninaneelukaape kogumisel patsient kallutab pea kuklasse. Täiskasvanutel võta materjal tampooniga 
alumise ninakarbiku piirkonnast, 5—7 cm sügavuselt ninaneelust. Lastel nina-kõrva telje keskpunktist. 

Lükka tampoon õrnalt ninna. Keera ninaneelu sisestatud tampooni tugeva pöörava liigutusega vastu 
limaskesta 5 korda ja hoia paigal 5 sekundit, et koguda võimalikult palju nakatunud rakke . 
Eemalda tampoon ninast. Hoidu tampooniga midagi puudutamast (hoia tampooni käes) ja vii tampoon 
katsutisse.  

• UTM-katsuti korral keera katsutilt kork pealt ja aseta tampoon katsutisse. Murra tampoon 
murdejoonelt vastu katsuti külge pooleks, vajadusel keera tampooni nii et see korralikult 
murduks. Viska ära ülemine murtud osa. Sule katsuti korralikult korgiga.  

• Steriilse tampooniga katsuti korral, lükka tampoon tagasi katsutisse. Veendu, et katsuti kork on 
lõpuni kinni lükatud. 


