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A NÄYTTEENOTTO 
 
Ripuliongelman selvittämisessä ensimmäisiä toimenpi teitä on ulostenäytteiden 
tutkiminen. Ohessa EVIRA: n näytteenotto-ohje. 
 
Vasikkaripulitutkimusten näytteenotto-ohje 

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on 
tutkia mahdollisimman monen oireilevan vasikan näytteet. Tutkimuspaketit sisältävät 3-5 näytteen tutkimuksen. Eviran 
ripulipaketin tutkimukset on suunniteltu vastaamaan yleisimmin eri ikäryhmissä todettuja löydöksiä. 

Ripulipakettien sisältö 

Ikä Näyte Tutkimukset 

Alle 1 viikko 3-5 yksilöulostenäytettä Enterotoksin en E. coli (PCR) ja 
herkkyysmääritys, Rotavirus (ag-
ELISA), Koronavirus (ag-ELISA), 
Kryptosporidit (värjäys, lajimääritys), 
Salmonella (viljely) 

1 – 8 viikkoa 

 

 

 

3-5 yksilöulostenäytettä Rotavirus (ag-ELISA), Koro navirus 
(ag-ELISA), Kryptosporidit (värjäys, 
lajimääritys), Salmonella (viljely), 
Eimeria –kokkidit ja 
mahasuolistoloisten munat (McMaster, 
yli 3 viikon ikäiset 

yli 8 viikkoa 3-5 yksilöulostenäytettä Salmonella ( viljely) , Eimeria –kokkidit 
ja mahasuolistoloisten munat 
(McMaster) 

Näytteet 

Hyvä tutkimusnäyte otetaan ripulin alussa, jolloin taudinaiheuttajien määrä ulosteessa on suurimmillaan. Ulostenäytettä 
tarvitaan noin ruokalusikallinen/eläin. Näytteitä otetaan mahdollisimman monesta vasikasta. Näytteet on hyvä ottaa 
ennen mahdollista lääkitystä antibiootilla ja mikäli eläimiä on jo lääkitty, tulee lääkityksestä mainita lähetteessä. Näyte 
otetaan suoraan peräsuolesta tai välittömästi ulostamisen jälkeen tiiviiseen puhtaaseen muovipussiin tai purkkiin. Näyte 
jäähdytetään ja lähetetään välittömästi. Perjantaina tai viikonloppuna otetut näytteet voidaan säilyttää 
jääkaappilämpötilassa viikonlopun yli. 
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Lähetysohjeet  

Näytteen mukana tulee olla lähete. Erillisen ripulitutkimuslähetteen lisäksi voi käyttää Eviran yleislähetettä sekä 
vapaamuotoista lähetettä, jossa on vastaavat tiedot. Vasikan ikä tai syntymäaika tulee ilmetä lähetteestä.  

Linkki Eviran lähetelomakesivulle: 

http://www.evira.fi/portal/fi/el__intauti-_ja_elintarviketutkimus/lomakkeet/elaintautitutkimus/ 

Lähetystapa  

Näytteen tulisi olla laboratoriossa lähetystä seuraavana päivänä. Nopeimmat lähetystavat ovat Postin Ovelle-paketti, 
linja-auto tai henkilökohtainen tuonti. Viikonloppuna otetut, viileässä säilytetyt näytteet voi lähettää maanantaina. 
Lämpimänä vuoden aikana suositellaan kylmävaraajan käyttöä. Omistaja maksaa lähetyskulut.  

Tutkimusten hinnat löytyvät linkistä: 

http://www.evira.fi/attachments/liiketaloudell__hinnasto_1.3.2009.pdf#5.1 

Lähettäjä  

Näytteen voi lähettää joko eläinlääkäri tai eläimen omistaja.  

Lähetysosoite  

• Postin Ovelle-paketti: Evira Kuopio, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio  
• Linja-autolla: Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio 

Tutkimusvastaus 
Tutkimuksista lähetetään aina kirjallinen vastaus tilaajalle ja pyydettäessä hoitavalle eläinlääkärille. 

Lisätietoja: 

Evira Kuopio p. 020 77 24955 ja 020 77 24952. 

 

 

 

 

 

 


