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OHJE 

Lue näytteenotto-ohjeet läpi huolellisesti 

ennen kuin aloitat näytteen ottamisen. 

Voit suorittaa tämän näytteenoton vain, 

jos sinulla on sähköinen henkilötodistus 

Soita numeroon 021-17 30 00 

painikevalinta 1 ellei sinulla ole sähköistä 

henkilötodistusta ja sinun tarvitsee sen 

sijaan tehdä omanäytteenottovaraus. 
Valmistelut ennen näytteen ottamista 

Tarvitset: 

• Sähköisen henkilötodistuksen

• Näytteenottopakkauksen, jossa on: koeputki, pieni pullo

suolaliuosta, sylkikuppi ja näytteenottopuikko.

Sivu 1 
Pakkauksen sisältö 
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Avaa pakkaus ja ota esille koeputki ja suolaliuospullo. 

Avaa suolaliuospullo katkaisemalla sen pää kiertämällä. 

Tyhjennä suolaliuos koeputkeen. Pidä koeputkea kädessä tai 

aseta se seisomaan tukevasti. 

Ota nyt kolme näytettä alla olevien ohjeiden mukaan. 
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Ota näytteet seuraavalla tavalla 

Vie näytteenottopuikko posken 

sisäseinää mahdollisimman syvälle kohti 

nielua. Varo koskettamasta puikolla 

kieltä, hampaita tai ikeniä. 
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Hierrä näytteenottopuikkoa kummallakin 

puolella syvällä kurkussa noin 20 

sekunnin ajan 

Vedä näytteenottopuikko ulos. 
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Vie sama puikko nyt sieraimeen. 

Hierrä noin 2–3 cm syvyydellä 

sieraimen seinää vasten 20 sekunnin 

ajan. Tee sama toisessa sieraimessa. 
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Vedä näytteenottopuikko ulos nenästä ja 

pidä sitä kädessäsi. 
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Ota esille sylkikuppi ja sylje siihen muutamia 

kertoja niin, että sen pohja peittyy kunnolla. 

Ota jo käyttämäsi näytteenottopuikko ja 

pyöritä sitä syljessä 20 sekuntia. 

Vie näytteenottopuikko sitten koeputkeen ja 

pyöritä sitä siellä noin 20 sekuntia. 
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Ota näytteenottopuikko ulos koeputkesta 

ja kierrä korkki kiinni huolellisesti. 

Tarkista vielä kerran, että neste on jäljellä 

koeputkessa ja että koeputken korkki on 

suljettu kunnolla. 

Laita koeputki pieneen näytepussiin ja 

sulje se.  Tämä sinun tullee jättää 

analysoitavaksi. 
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Käännä 



Menettele seuraavasti, jos olet 13-vuotias tai vanhempi 

Tee näin, jos olet alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja 

 

Sivu 2 

Heitä jätteet roskiin 

Rekisteröi näytteesi – kirjaudu sivulle 1177 

Toimita näytteesi analysoitavaksi 

Näytevastaukset 

Tuki 

Pane sylkikuppi, puikko ja muu käytetty materiaali pakkauksen muovipussiin ja heitä se 

tavallisiin talousjätteisiin (poltettavat/jäännösjätteet). 

Huomaa, että et voi käyttää QR-koodia alle 13-vuotiaan lapsen testipakkausnumeron rekisteröintiin. Katso alla, 

kuinka rekisteröit alle 13-vuotiaan lapsen testipakkausnumeron. Voit suorittaa tämän näytteenoton ainoastaan, jos 

sinulla on sähköinen henkilötodistus. Soita numeroon 021-17 30 00 painikevalinta 1 ellei sinulla ole sähköistä 

henkilötodistusta ja tarvitsee sen sijaan varata omanäytteenotto.  

Skannaa QR-koodi matkapuhelimen kameralla tai QR-sovelluksella, seuraa 

näkyviin tulevaa linkkiä ja kirjaudu sähköisellä henkilötodistuksella. (13-

vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset käyttävät omaa sähköistä 

henkilötodistustaan) 

Noudata matkapuhelimeen tulevia ohjeita testipakkauksesi rekisteröintiin. 

Numero, joka sinun tarvitsee täyttää, löytyy etiketistä.  

Ellet pysty lukemaan QR-koodia matkapuhelimellasi, voit avata selaimen ja 

kirjoittaa ositteeksi: http://pep.1177.se/testkit 
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5–13- vuotiaan lapsen huoltajan tulee rekisteröidä lapsen 

testipakkauksen numero asiamiestilassa. 

Avaa verkkoselain ja kirjoita osoite http://pep.1177.se/testkit 

Kirjaudu sisään omalla sähköisellä henkilötodistuksellasi 

Valitse lapsesi (asiamiestilassa) 

Valitse Oma näytteenkäsittely 
 Rekisteröi etiketissä oleva näytteenottopakkauksen numero. 
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Suoritettuasi jokaisen yllä mainitun vaiheen jätät näytteesi analysoitavaksi niiden tietojen mukaan, 

jotka sinulle annettiin saadessasi näytteenottopakkauksen. Toimita näytteesi analysoitavaksi 

mahdollisimman pian sen ottamisen jälkeen. Verkkosivulta 1177.se/Vastmanland/sjalvprovtagning-

vastmanland löydät ohjeet siitä, minne voit jättää näytteen. 

Säilytä nämä ohjeet ja QR-koodisi, kunnes olet saanut näytevastauksesi. 

Normaalisti saat näytevastauksesi 48 tunnin kuluessa, mutta siihen voi kulua jopa 4 vuorokautta. Kirjaudu 

sivulle 1177.se, jolta näet näytevastauksesi, klikkaa otsikon Omanäytteen käsittely alta linkkiä Tilaa 

näytteenotto ja katso vastaus. 

Jos olet hyväksynyt ilmoituksen lähettämisen sivulta 1177.se saat ilmoituksen tekstiviestinä tai 

sähköpostitse näytevastauksen tultua. 

Rekisteröintiä koskevissa teknisissä kysymyksissä mene osoitteeseen https://1177.support.se/oversikt/flow/38 

Kirjautumista sivulle 1177.se, koskevissa kysymyksissä soita Yhteyskeskukseen 021–17 30 00, painikevalinta 1. 

Aukioloajat ovat arkisin klo 9–17. 
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