
1 It is best if you carry out the test on a Monday, 
Tuesday, Wednesday or Thursday.  
Important: your stool should not come into  
contact with urine or with the water in the toilet. 
You should, therefore, line the lavatory bowl with 
several sheets of toilet paper. 

2 You can also use a wad of toilet paper.
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 Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

 Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 

ribbed section at its tip.

2 You can also use a wad of toilet paper.
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 Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

 Twist the green cap anticlockwise to open the tube. 

ribbed section at its tip.

 Dip the ribbed section of the stool sampling stick 

than a tiny amount of stool  should stick to the 
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.

 Go to the toilet and make sure that your stool falls 
onto the paper.

 Twist the green cap

ribbed section at its tip.
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than a tiny amount of stool
ribbed section. Too much stool material makes the 
tube unusable.

 

Peitvere testi tegemise juhend 

1. Parim aeg proovi võtmiseks on esmaspäevast kolmapäevani. 
Enne peitvere testi tegemist tuleb meeles pidada, et proovi 
säilivusaeg ei ole pikk. Väljaheitega proovinõud tuleb lekkimiskindlas 
ümbrikus hoida külmkapis. Proov tuleb esimesel võimalusel saata 
tasuta kulleriga laborisse (vt punkt 10).

2. Juhul kui on tegemist kõhulahtisusega, oodake proovivõtuga kuni 
kõhulahtisus on möödunud.

3. Väljaheiteproov tuleb võtta puhtasse nõusse või puhtale paberile. 
Väljaheiteproov ei tohi kokku puutuda tualettpotis oleva veega. 
Veega kokkupuutumise vältimiseks võite asetada WC-potti paraja 
koguse tualettpaberit või panna WC-poti prill-laua alla puhta kile.

 
4. Väljaheiteproov tuleb võtta komplektis kaasas olevasse 

spetsiaalsesse puhvriga proovinõusse. 

5. Keerake proovinõult sinine kork koos pulgaga. Torgake pulk õrnalt 
väljaheite sisse kolmes erinevas kohas. 

6. Vaja on ainult väga väikest kogust väljaheidet. 
NB! Mingil juhul ei tohi panna proovinõusse 
rohkem väljaheidet kui keermega pulga 
külge kolme torke tulemusel jääb. Liiga 
suure koguse puhul pole proovi võimalik 
analüüsida. 

7. Asetage pulk proovinõusse tagasi ja ning 
sulgege keermega kork tugevalt. Proovinõud 
ei tohi teist korda avada, et sinna väljaheidet 
juurde lisada.

8. Täitke komplektis olnud ankeet. Kirjutage sellele 
kindlasti proovivõtu kuupäev ja kellaaeg.

9. Pange proovinõu koos täidetud ankeediga 
makstud vastusega mulliümbrikusse.

10. Parim aeg proovi võtmiseks on esmaspäevast 
kolmapäevani. Väljaheiteproovi säilivusaeg ei 
ole pikk, seetõttu ei ole soovitatav proovi võtta 
neljapäeval, reedel, nädalavahetustel ning  
riiklikel pühadel.

 Kui proov on tehtud, tuleb kullerile helistada 
esimesel võimalusel. Seni tuleb proovi hoida 
külmkapis. Proovi viib laborisse kuller, kes tuleb 
ümbrikule järgi teiega eelnevalt kokkulepitud 
ajal. Tasuta kulleri saate tellida numbrilt 651 
5151 või 651 5167. Numbrile saab helistada 
tööpäeviti kell 08:45-16:30. 

 
 Teie privaatsus on meie jaoks väga oluline.  

Kuller ei tea saadetise sisu.

Juhend jätkub pöördel...
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