PUNKKI- TAI GUANIININÄYTTEEN OTTAMINEN SISÄTILOISTA
1. Imuroimalla
Pölynäytteet kerätään pölynimurin avulla selluloosasuodattimelle. Suodatin asetetaan
näytteenottosuulakkeelle metalliverkon päälle. Pölynimurista poistetaan pölypussi, jotta
pölynimuri ei kuumenisi liikaa. Suodatin vaihdetaan aina kun näytteenottokohde vaihtuu
(esim. yhden tuolin pölyt yhdelle suodattimelle). Suulake on syytä puhdistaa paperilla
pyyhkimällä jokaisen näytteen jälkeen.
Pölynäytettä
imuroidaan
noin
1-2
minuutin
ajan
neliömetrin
alalta.
Hyviä
näytteenottokohteita ovat pehmustetut tuolit, vuoteet, matot sekä pinnat, joissa on
silminnähtävää pölyä. Vuoteesta imuroidaan patja lakanan alta. Suulaketta pidetään
mahdollisimman tiiviisti imuroitavaa pintaa vasten. Pölyä tarvitaan analysointia varten
vähintään ruokalusikallisen verran. Kun imurointi lopetetaan, nostetaan suulake ylöspäin
ilmaan ja vasta sen jälkeen sammutetaan imuri, jolloin näyte pysyy suodattimella.
Suodatin poistetaan suodatinpitimestä, taitetaan kahdesti kahtia (pöly jää sisään) ja laitetaan
varovasti minigrip-pussiin. Pussiin merkitään näytteenottokohde tarkasti: yrityksen nimi,
mistä huoneesta/tilasta, mikä pinta (tuoli, matto jne.) ja näytteenottopäivä. Punkkinäytteen
pölymäärä riittää ainoastaan punkkimääritykseen!

2. Pensselillä
Pölynäyte kerätään kovilta pinnoilta lakaisemalla pölyä pensselillä minigrip-pussiin. Näytettä
kerätään vähintään ruokalusikallisen verran halutulta pinnalta. Yksi kohde muodostaa
yhden näytteen ja jokainen näyte on kerättävä erilliseen muovipussiin. Pensseliä on syytä
puhdistaa (ei kastella!) jokaisen näytteen ottamisen jälkeen. Pussiin merkitään
näytteenottokohde tarkasti: yrityksen nimi, mistä huoneesta/tilasta, mikä kohde (hylly, laite
yms.) ja näytteenottopäivä.

Näytteenottosuulakkeita, kaavakkeita ja suodattimia voi tilata laboratoriosta, puh. 030 474 7268

Näytteet lähetetään analysoitavaksi mahdollisimman pian osoitteella:
Työterveyslaitos
Työympäristön kehittämispalvelut
Serologian laboratorio
PL 310
70101 Kuopio

Mikäli näytteitä ei voida lähettää heti, tulisi ne säilyttää viileässä, esim. jääkaapissa.
Työterveyslaitos
Neulaniementie 4, PL 310, 70101 Kuopio, puh. 030 4741, faksi 030 474 7474, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi/kuopio

ALLERGEENINÄYTTEEN OTTAMINEN SISÄTILOISTA
Näytteenottoa varten tilataan laboratoriosta kaavakkeita, näytteenottosuulake,
selluloosasuodatin ja lasimalja, missä on kalvosuodatin, puh. 030 474 7268

1. Aseta näytteenottosuulakkeelle ensin
lasimaljalla oleva kalvosuodatin.

selluloosasuodatin, minkä päälle siirretään

2. Pölynäytettä imuroidaan 1-2 minuuttia/neliömetri. Hyviä näytteenottokohteita ovat erilaiset
tekstiilit, kuten pehmustetut tuolit, vuoteet, matot, sekä pinnat, joissa on silminnähtävää
pölyä. Pölyä tarvitaan analysointia varten vähintään ruokalusikallisen verran. Imuroinnin
päätyttyä nosta suulake ylöspäin ilmaan ja vasta sen jälkeen sammuta imuri, jolloin näyte
pysyy suodattimella.
3. Näytteenoton jälkeen kalvosuodatin erotetaan selluloosasuodattimesta ja
siirretään takaisin lasimaljalle. Mikäli otetaan useampi näyte on tärkeää varmistua siitä,
että suodatin palautetaan samalle maljalle, kuin mistä se on otettu.
4. Sulje lasimalja teippaamalla ja täytä mukana oleva tilauslomake huolellisesti.
Lasimaljan kannessa oleva näytenumero ja näytteenottokohde tarkasti lomakkeelle.
(Yritys, huone/tila, pinta jne.)
5. Puhdista suulake näytteenottojen välillä desinfiointiaineeseen kostutetulla paperilla (esim.
denaturoitu etanoli) ja kuivaamalla paperilla. Suodattimet täytyy vaihtaa näytteenottojen
välillä.
Jokaisena näytteenottopäivänä olisi suositeltavaa ottaa myös kenttänollanäyte asettamalla
suodattimet suulakkeeseen ja ottamalla ne pois.

Näytemaljat ja suulake palautetaan mahdollisimman pian osoitteella:
Työterveyslaitos
Työympäristön kehittämispalvelut
Serologian laboratorio
PL 310
70101 Kuopio

Mikäli näytteitä ei voida lähettää heti, tulisi ne säilyttää viileässä, esim. jääkaapissa.
Työterveyslaitos
Neulaniementie 4, PL 310, 70101 Kuopio, puh. 030 4741, faksi 030 474 7474, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi/kuopio

