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Tämä näytteenottopaketti sisältää tarvittavat välineet laboratorionäytteen ottamiseen
ja lähettämiseen. Lähettämäsi näyte analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa
asiantuntijoiden toimesta. Palvelun tarjoaa SYNLAB Suomi.

KIHOMATOTESTI
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HUO M I O ITAVA A

•
•
•
•

Näyte otetaan aamulla heti heräämisen jälkeen ja ehdottomasti ennen
ulostamista ja peseytymistä.
Näytteenottotikku on kertakäyttöinen, ja se tulee laittaa näytteenoton jälkeen
putkeen kokonaisena, ja varmistaa että putki sulkeutuu kunnolla.
Pakkauksessa on kaksi näytteenottoputkea ja -tikkua, joilla voi ottaa näytteet
kahtena eri aamuna. Kihomadot eivät käy munimassa joka yö, ja siksi näytteet
suositellaan otettaviksi eri aamuina.
Muista hyvä käsihygienia näytteenoton jälkeen, jotta mahdollinen tartunta ei
leviä.
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N ÄY T TEENOT TO

1.

Pakkauksessa on kertakäyttöinen näytteenottotikku omassa putkessaan.
Avaa putki ja ota näytteenottotikku ulos. Kasta näytteenotto-tikun nukkapää
halutessasi hanavedessä ennen näytteen ottamista.

2.

Hankaa näytteenottotikun nukkapäällä melko voimakkaasti peräaukon poimuja,
ja työnnä tikun pää peräaukkoon hetkeksi noin 0,5 cm:n syvyyteen.

3.

Työnnä näytteenottotikku putkeen. Tarkasta että korkki on kiinni kunnolla, ja laita
putki laatikossa olevaan minigrip-pussiin.

4.

Ota toinen näyte samoin kuin ensimmäinen, ja laita näytteenottoputki samaan
minigrip-pussiin. Tarkasta että pussi on suljettu tiiviisti.

5.

Laita näytteet lähetyslaatikkoon ja sulje laatikko huolellisesti.

6.

Postita näyte. Postimaksu on maksettu valmiiksi.
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TULOKSEN VALM I STUT TUA

Tuloksen valmistuttua saat tekstiviestin tilausvaiheessa antamaasi puhelinnumeroon.
Näet tuloksesi tunnistauduttuasi pankkitunnuksillasi omille sivuillesi osoitteessa
testaakotona.fi/katsotulos.
•

•

Jos näytteessä ei havaita kihomadon munia, mutta oireet jatkuvat, voit tilata
uuden testipakkauksen. Kihomadot eivät välttämättä käy munimassa joka yö,
joten uusintanäytteet lisäävät todennäköisyyttä sille, että näytteeseen saadaan
kerättyä kihomadon munia.
Jos näytteessä havaitaan kihomadon munia, infektio voidaan hoitaa joko
apteekista käsikauppatuotteena saatavalla lääkkeellä tai reseptilääkkeellä, johon
reseptin saa lääkäriltä.
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SE – Springmasktest
•
•
•
•

Ta provet genast efter att du vaknat på morgonen innan du tvättar dig eller
tömmer tarmen.
Provtagningspinnen är avsedd för engångsbruk och ska efter provtagningen
läggas hel i röret. Röret ska stängas ordentligt.
I förpackningen finns två provtagningspinnar i separata rör. Springmaskar lägger
inte ägg varje natt, så det är bra att ta proven på olika morgnar.
Kom ihåg god handhygien efter provtagningen för att eventuell springmasksmitta
inte ska spridas.

1.

I förpackningen fins två disponibela
provstickar i sina egna rören.
Öppna röret och ta stickprovet
sticker ut. Om du vill kan du fukta
änden av provtagningspinnen i
kranvatten innan du tar provet.

2.

Gnugga huden kring
ändtarmsöppningen tämligen
kraftigt med änden av
provtagningspinnen och för sedan
in pinnen i ändtarmen till ett djup av
cirka 0,5 cm under en stund.

3.

4.

Ta också ett annat prov liksom det
första. Lägg det andra provröret
följande morgon i samma påse.
Se till att Minigrip-påsen är väl
tillsluten.

5.

Slut påsen tätt och placera den i
förpackningslådan. Tillslut lådan
noggrant genom att vika de små
flikarna in i hålen som finns i
förpackningens sidor.

6.

Posta förpackningen. Postavgiften
är färdigt betald.

Lägg pinnen tillbaka i röret.
Kontrollera att korken sitter på
ordentligt och lägg röret i den
Minigrip-påse som finns i lådan.

TIT TA PÅ
A NA LYSR ESULTATET

Så snart ditt prov har
analyserats får du ett SMS. Du
kan kolla upp dina resultat från
testaakotona.fi webbplats när
du loggat in med ditt bank-ID.

ENG – Threadworm test
•
•
•
•

The sample is collected immediately upon waking up, strictly before defecation
or washing.
The sampling swab is disposable and it should be placed in the tube as a whole
after the sample collection. Make sure the tube is carefully closed.
The package includes two disposable sampling swabs, each in their own tube.
Threadworms do not lay eggs every night so we recommend taking the samples
on different mornings.
Remember to take care of good hand hygiene after collecting the sample to
prevent any possible threadworm infections.

1.

Packaging contains a disposable
sampling stick in its own tube. If
you so wish, you can dip the fluffy
end of the sampling swab in tap
water before collecting the sample.

4.

Take another sample same way
as the first one. Place the sample
tube from the following morning in
the same bag. Check that you have
closed the plastic bag carefully.

2.

Rub the sampling swab quite
strongly against the skin around
the anus and insert the end of the
swab in the anus to a depth of
approximately 0.5 cm.

5.

Close the box carefully by inserting
the wing-lets into the slots in the
corners.

6.

Send the box in via regular mail.
The postage is prepaid and no
stamp is needed.

3.

Insert the swab back into the tube.
Check that the cap is tightly closed
and place the tube in the plastic
ziplock bag in the package.
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CHECK I NG
THE A N ALYSI S R ESULT

Once your sample has been
analysed, you’ll receive a text
message. You can check your
results from the testaakotona.fi
website after you have logged in
with your bank ID.

