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LABORATORIOPALVELU 
 

Laboratoriopalvelujen tuottajana on ISLAB, Pieksämäen toimipiste.  
Laboratorion aukioloajat: maanantai-perjantai klo 7 - 21 
  lauantai-sunnuntai klo 7 - 15 
 
Yhteydenotot ja neuvontanumerot: 
 

 ma-pe klo 7,15 – 14, 044 7178 979 / osastosihteeri 

 044 7178 980 / osastonhoitaja 

 ilta ja viikonloppu 044 7178 638 / päivystävä laboratoriohoitaja 
 

Tutkimuspyynnöt 
 

- Tehdään LIFECARE WLAB-P lomakkeelle viimeistään näytteenottoaamuna 
klo 6.30, mieluiten edellisenä iltana. Jos aamulla, soitto labraan klo 7! 

- Merkitse lisätietoihin joko: Tulee Nenonpolille tai Haetaan yksiköstä. 
- Ei pitkin aamua lisäpyyntöjä. Akuuttitapauksissa päivystysnäyte otetaan vie-

lä kierrolla. 
- Vuosikontrollipyynnöt tehdään laboratorion kanssa sovitulle päivälle  
      (laboratorio ottaa yhteyttä yksikköön päivän sopimukseksi). 
- Leponex potilaiden pyyntöön merkittävä ”Leponex”. 
- Rasituskokeet tilataan ensin laboratoriosta. Pyyntö tehdään koneelle sovi-

tulle päivälle. 
- Virtsa- ja ulostetutkimuspyynnöt tehdään EFFICAN WLAB-P lomakkeelle 

heti sen jälkeen, kun näyte on saatu otettua. Näyteputkeen on merkittävä 
selvästi nimi, päivämäärä ja kellonaika. Muista tehdä pyyntö, laboratorio ei 
voi vastata tutkimukseen ilman pyyntöä. 

- Jos tutkimuspyynnön tekemisessä on ongelmia, ota yhteys Nenonpolille tai 
laboratorioon. 

- Käytä apunasi ISLABIN TUTKIMUSOHJEKIRJAA, jonka olet tallentanut it-

sellesi LC linkkeihin: Linkit => OMAT LINKIT => + merkistä 

 
Näytteenotto tiistaiaamuna ja perjantaiaamuna 
 

- Näytteenotto on tiistaisin ja perjantaisin klo 7.15 - 8.30 (joskus menee pi-
dempään). 

- Asiakkaita tuodaan mahdoll. paljon laboratorioon näytteen otolle! 
- Nenonpolilla tapahtuvan näytteenoton jälkeen laboratoriohoitaja kiertää yk-

siköissä ottamassa näytteitä. Häneen saa yhteyden puhelimella 80200. 
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Joustavuuden kannalta osastoilta haettavat tutkimuspyynnöt keskitetään: 
 
 Tiistaina Puistokäytävän osastot ja Koivu: 

 Jolla, Luotain, Nurmela, Sarastus, Silta, Simpukka ja Koivu 
 
 Perjantaina Rantakäytävän osastot ja ”Savosetin puoli”: 

 Satama, Kaisla, Avain, Kompassi, Ankkuri, Koralli, Reimari ja Eranto 
 
 Tiistaina ja Perjantaina: 

 Laboratorioon Nenonpolille klo 7:15 tulevat ja päivystysnäytteet 
 
Virtsa-, uloste- ja viljelynäytteet on tuotava Nenonpolin laboratorion jääkaappiin. (ei 
siis tarjota laboratoriohoitajan mukaan) Muista tehdä lähete koneelle! Laita lisätie-
toja kohtaan: Näyte otettu, laboratorion jääkaapissa. 
 
Virtsanäytettä varten tarvitaan BD:n vihreäkorkkinen, 10 ml:n säilöntäaineellinen 
Vacutainer-putki. VIRTSAN BAKTEERIVILJELY U -BaktVi 1155, (U-Liuskakokeet: 
Jos jostain syystä tarvitsee lähettää laboratorioon tutkittavaksi: tilaa U -SOLUT, sis 
KEMSEUL = U -SOLUT 1940.) 
 
Virtsatutkimuksista on oma erillinen tarkempi ohje sivulla 3. 
 
Näytteenotto ja lähetys muina aikoina 

- Virtsa-, uloste- ja viljelynäytteet, jotka säilyvät riittävän kauan, voi tuoda arki-
päivinä Nenonpolin laboratorion jääkaappiin. Muista laittaa lappu laboratori-
on näytteenottopöydälle, että laboratoriohoitajat huomaavat ottaa näytteet 
mukaansa. 
 

- Nenonpolin sh ottaa tarvittaessa arkisin Päivystysverikokeet. 
 
Näytteen toimitus laboratorioon 

a)  yksikön henkilökunta vie 
b) potilaan kanssa käydään laboratoriossa 

 
Vastaukset 

- Tutkimusta pyytänyt yksikkö katsoo vastaukset asiakkaan WLAB-V lomak-
keelta. Vastauksia alkaa olla valmiina klo 10:stä lähtien. 

 
Laskutus 

- Palveluita ostaneita yksiköitä laskutetaan kahden kuukauden jaksoina. 
 
Eila Vahvaselkä, Helena Nikkonen 
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