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HELICOBACTER PYLORI, NUKELIINIHAPPO, ULOSTE 

-HepyNhO (6314) 

 

 
Tutkimuksella etsitään mahalaukun tulehdusta aiheuttavaa Helicobacter pylori -bakteeria. 

Testi osoittaa sekä H. pylori -bakteerin ulosteesta että klaritromysiiniresitenssiä aiheuttavan 

mutaation bakteerissa. Testi löytää infektion ja auttaa häätöhoidon valinnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

       

Valmistautuminen näytteenottoon 
 

Ennen näytteenottoa on vältettävä tiettyjä lääkkeitä. Lääkitysten keskeyttämisestä 
sovitaan aina lääkärin kanssa.  

 

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa yhteen (1) vuorokauteen ennen tutkimusta  
▪ Suolahapon erityksen estäjät: Cytotec, Famotidin Stada, Pepcid, Ranisan, Ranitidin Mylan, 

Ranixal, Zantac, Inside Brus, Ranitidin-Ratiopharm 

▪ Suolen motiliteettiin vaikuttavat lääkeaineet: Constella, Gasprid, MCP-Ratiopharm, 

Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orion, Motilium, Motilium Takeda, Motilium Tropfen, 

Primperan, Resolor, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma 

▪ Antasidit: Balancid Novum, Magnesiamaito, Rennie, Natriumbikarbonat Recip 

▪ Limakalvon suoja-aineet: Antepsin, Galieve, Gaviscon 

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa kahteen (2) viikkoon ennen tutkimusta 
▪ Kuuriluonteiset antibioottihoidot  

▪ Protonipumpun estäjät: Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, 

Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanrec, Lansoprazol Krka, 

Lansoprazol Mylan, Lansoprazole, Lantil, Lanvone, Losec, Nexium, Omeprazol Actavis, 

Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantopratsoli Sun, Pantoprazol Actavis, 

Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pariet, 

Rabeprazol Krka, Somac, Somac Control, Zolt.  

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään (4) viikkoon ennen tutkimusta 
▪ Helikobakteerin häätöhoidot; Helipak A, Helipak K 

 

 

HUOM! 

eNat® -näyteputki sisältää 
guanidiinitiosyanaattia, joka on 
ihmiselle haitallista nieltynä, 
joutuessaan iholle tai silmiin. 
Vahingon sattuessa huuhdellaan iho 
runsaalla vedellä. Jos kemikaalia on 
nielty, huuhdellaan suu ja juodaan 
vähän vettä, sekä otetaan yhteys 
myrkytystietokeskukseen. 
 

 

Näytteenottovälineet 

 

▪ Laaja näytteenottopurkki tai 

kaarimalja  

▪ Nimitarra 

▪ Muovinen pussi 

(esim. Minigrip)  

▪ eNat® näyteputki ja  

näytteenottotikku 
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Näytteenotto 

 

▪ Ulostetaan laajaan kertakäyttöiseen astiaan tai WC-paperiin. Ulosteesta otetaan näyte 

välittömästi ulostamisen jälkeen. Verinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi. 

▪ Avataan eNat® -näytteenottopakkaus.   

▪ Avataan pakkauksessa oleva eNat®-näyteputken turkoosinvärinen korkki ja asetetaan 

putki pystyasentoon tasaiselle alustalle. 

▪ Otetaan pakkauksesta näytteenottotikku ja pyöritetään tikkua ulosteessa niin, että tikkuun 

tarttuu sopiva määrä ulostetta. 

 

 

 

          

  Sopiva määrä ulostetta        Liikaa ulostetta 

 

▪ Työnnetään ulosteinen näytteenottotikku näyteputkeen ja sekoitetaan niin, että uloste liukenee 

putkessa olevaan säilytysnesteeseen. 

▪ Heitetään näytteenottotikku pois esim. sekajätteeseen ja suljetaan näyteputki huolellisesti 

turkoosilla korkilla. 

 

 

 

 

 

▪ Kiinnitetään laboratoriosta saatu tai itse täytetty nimitarra näyteputkeen. Tarrassa täytyy olla 
nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.  

▪ Näytteenoton jälkeen kuljetusputket pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.  

 

Säilytys ja kuljetus 

 
Näyteputki on tuotava laboratorioon mahdollisimman pian, mieluiten jo näytteenottopäivänä. 

Näytteen säilyvyysaika on 3 vrk jääkaapissa (2-8°C). 
 

HUOM. Näytteenottopakkauksessa olevassa kuvallisessa ohjeessa 

neuvotaan jättämään tikku katkaistuna putken sisään. 

TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TIKKUA EI SAA JÄTTÄÄ PUTKEEN.  

 


