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Käytä nylon-nukka�kkuja nielu- ja nenänielun näy�eeno�oon. Hyvän näy�een takaamiseksi 
valitse mahdollisimman suuri nukka�kku po�laan koko huomioiden. 
Valmistaja suosi�elee näy�eeno�oon vain nylon-nukka�kkuja. Copan Flocked Swab 
-nukka�kkujen käy�ö on validoitu kliinisillä näy�eillä. Valmistaja on osoi�anut Medical 
Wire:n (MWE) nukka�kkujen olevan teknises� yhteensopivia mariPOC®-tes�järjestelmään. 
Lisä�etoja muista teknises� yhteensopivista näy�eeno�o�kuista voi pyytää valmistajalta. 

Respi+ 
Respi
SARS-CoV-2
Quick Flu/RSV
Quick Flu+

Nenänielunäy�eestä
Pharyn
Quick StrepA

Nielunäy�eestä



Nenänielunäy�eeno�o 

Ennen näy�eeno�oa

Näy�eeno�otekniikka

Käytä ainoastaan valmistajan suosi�elemia keskikokoisia nukka�kkuja.

Työnnä nukka�kku sieraimeen reippaas� yhdensuuntaises� kitalaen 
kanssa.
Jos tunnet vastusta parin sen�metrin jälkeen, korjaa nukka�kun 
kulmaa ja yritä uudestaan.

Pyydä po�lasta niistämään nenä,  jos mahdollista.

Pyöritä nukka�kkua näy�eeno�osyvyydessä limakalvoja vasten 
kerätäksesi runsaas� epiteelisoluja. Vedä nukka�kku pois.

Nenänielunäy�eet soveltuvat Respi+, Respi, SARS-CoV-2, 
Quick Flu/RSV ja Quick Flu+ -testeihin



Muut näytetyypit

Imulimanäy�eet soveltuvat nenänielunäy�eeksi.
Imulimanäy�eeseen kaste�u nukka�kku ei ole kunnollinen näyte, 
sillä nukka�kun nukat vaa�vat solujen keräämiseen pientä paine�a.

Nenähuuhteista saadaan usein huonompi herkkyys nopeissa 
an�geeniosoitustesteissä kuin nukka�kku- ja imulimanäy�eestä.

Näy�eiden käsi�ely
Leikkaa nukka�kun varsi saksilla 1–2 
cm nukkaosan yläpuolelta. Muista 
desinfioida sakset aina näy�eiden 
välillä 70 % etanolilla tai vastaavalla 
aineella. Analysoi näy�eet he� kun 
mahdollista tai säilytä/kuljeta ne +4 °C 
tai -20 °C lämpö�lassa.

Näy�eeno�oasento

Lapset
Pyydä huoltajaa/avustajaa o�amaan lapsi syliin. Lapsen pitämiseksi 
paikoillaan pyydä avustajaa ase�amaan toinen käsi otsalle ja toinen 
rintakehälle. Lapsen jalat voidaan tarvi�aessa sijoi�aa avustajan jalkojen 
väliin. Näy�eeno�osyvyys lapsilla on vähintään 4–8 cm.

Aikuiset
Po�laan pää tulee olla kalliste�una hieman taaksepäin. Pään tukemiseen 
voidaan käy�ää seinää tai tuolin selkänojaa. Lisäksi näy�eeno�aja voi tukea 
po�laan päätä toisella kädellä niskan takaa tai leuasta. Näy�eeno�osyvyys 
aikuisilla on vähintään 8–12 cm.
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Ko�mainen

Leikkaa nukka�kun varsi saksilla 1–2 cm nukkaosan yläpuolelta. Muista 
desinfioida sakset aina näy�eiden välillä 70 % etanolilla tai vastaavalla 
valmisteella. Analysoi näy�eet he� kun mahdollista tai säilytä/kuljeta 
ne +4 °C (lyhytaikainen säilytys) tai -20 °C lämpö�lassa (pitkäaikainen 
säilytys).

Näy�een käsi�ely

Nielunäy�eeno�o

Ennen näy�eeno�oa
Käytä nielunäy�eeno�oon vain jäykkävar�sia taulukossa suositeltuja 
nylon-nukka�kkuja (isokokoiset nukka�kut).
Kurkkupas�lleja ei tule käy�ää ennen näy�eeno�oa. 
Syömistä ja juomista tulisi väl�ää noin tunnin ajan ennen näy�eeno�oa.

Nielunäy�eet soveltuvat Pharyn ja Quick StrepA -testeihin

Näy�eeno�otekniikka
Paina kieltä alas puulastalla tai pidä 
kielestä kiinni harsotai�een avulla.
Pyöritä nukka�kkua tukevas� vasten 
nielurisoja ja nielukaarta niin, e�ä 
�kkuun tartuu limakalvolta soluja.
Vältä koskemasta kieltä tai posken 
sisäpintaa, jo�a näyte ei saastu suun 
normaaliflooralla.


