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Ohje postin maantiekuljetuksina lähetettäville näytteille
Näytteet tulee kuljettaa laboratorioon niin, että ne säilyvät analysointikelpoisina eikä tulosten luotettavuus
kärsi.
- Katso näytteenotto- ja näytteen säilytys- ja lähettämisohjeet Islabin ohjekirjasta (www.islab.fi/ohjekirja).
- Näytteiden tulee säilyä analysointikelpoisina koko lähetysketjun ajan. Pääsääntöisesti
plasma- ja seeruminäytteet täytyy sentrifugoida ja erotella näytteet ottaneessa yksikössä.
- Näyte voidaan tutkia Islabin ulkopuolisessa laboratoriossa vain, kun se ei säily analysointikelpoisena esikäsiteltynäkään kuljetuksen ajan. Poikkeuksena TVK- ja PVK-näytteet, jotka voidaan tutkia näytteet ottaneessa laboratoriossa. Katso OHJE ISLAB-ALUEEN ULKOPUOLISESSA
LABORATORIOSSA TAPAHTUVAAN NÄYTTEENOTTOON.
- Ennen näytteiden lähettämistä, tarkista postilta kuljetusaika.
- Vältä näytteiden lähettämistä perjantaina tai arkipyhien aattona, koska postin jakelu viivästyy seuraavaan arkipäivään.
- Lähetä näytteet huoneenlämpö-, kylmä- tai pakastekuljetuksena näytteen säilyvyydestä riippuen.
Näytteet pakataan Postin ohjeen mukaisesti ja lähetetään keltamustaraidallisessa laatikossa. Postin ohje
”Laboratorionäytteiden lähettäminen postitse” on saatavilla Postin internetsivuilla. Emme palaute keltamustaraidallisia näytekuljetuslaatikkoja. Kylmälähetyksiin käytettävät asiakkaiden termosastiat palautamme lähettäjälle.
Lähetykset Satakunnasta, Pohjanmaalta, Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta
Näytteet lähetetään pääsääntöisesti Puijolle. Mikkelissä hoidossa olevien potilaiden näytteet lähetetään Mikkeliin.
Huoneenlämpö- ja kylmälähetykset
-

ma-to lähetettävälle (jakelu seuraavana päivänä klo 9):
- palvelu: EXPRESS_paketti
- lisäpalvelut: aamuksi 09 ja särkyvä
- valitaan "maksaja muu kuin lähettäjä"
o Kuopio, Puijo: logistiikkatunnus: 618302, postinumero: 70210
o Mikkeli: logistiikkatunnus: 633432, postinumero: 50100

-

perjantaina lähetettävälle VAIN KUOPIOON (jakelu seuraavana päivänä lauantaina klo 14 mennessä, Mikkelissä ei lauantaijakelua):
- palvelu: EXPRESS_paketti
- lisäpalvelut: lauantaijakelu ja särkyvä
- valitan "maksaja muu kuin lähettäjä”, logistiikkatunnukset kuten yllä
- laitetaan lauantaijakelu-tarra paketin päälle.

Pakastelähetykset
- Kustannuksesta vastaa aina lähettäjä.
- Osoite Kuopioon Puijolle:
ISLAB, Puijo
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset
Rakennus 1, 3.krs
c/o KYS, Puijonlaaksontie 2
70210 Kuopio
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Osoite Mikkeliin:
ISLAB/Mikkelin aluelaboratorio
Porrassalmenkatu 35-37
50100 MIKKELI

Lähetykset muualta Suomesta
Huoneenlämpö- ja kylmälähetykset
-

Käytä aina Pikakirje –merkintää. Pakkauksen päälle laitetaan Lauantaijakelu -tarra.
Vastauspalvelulähetyksen osoite on:
ISLAB, Puijo
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset
Tunnus 5000796
71006 Vastauslähetys

Pakastelähetykset
-

Kustannuksesta vastaa aina lähettäjä.
Pakastelähetysten tarvikkeet palautamme lähettäjälle.
Osoite:
ISLAB, Puijo
Päivystyslaboratorio/Näytekuljetukset
Rakennus 1, 3.krs
c/o KYS, Puijonlaaksontie 2
70210 Kuopio

Tarvittaessa kysy lisäohjeita laboratoriosta
Ammattilaisten neuvontapalvelunumero: 044 457 0742
ISLAB Puijo: Lähetys@islab.fi

