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NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS 

KLINIKINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS 

VIRUSOLOGINIŲ TYRIMŲ ĖMINIŲ VADOVAS 

 

Eil. 

Nr. 

Mėginio 

pavadini-

mas ir/ar 

paėmimo 

vieta 

Nuorodos paėmimui 

Ėminio 

paėmimo 

priemonės 

Pristatymo trukmė ir 

temperatūra 

Ėminio 

laikymo 

trukmė ir  

temperatūra 

Tyrimo 

trukmė 

Pastabos 

Saugojimo 

trukmė ir 

temperatūra 

po tyrimo 

atlikimo 

Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas  

1.  Išmatos Kiekvienu įtariamo poliomielito, 

ūmaus vangaus paralyžiaus ar 

enterovirusinės infekcijos atveju 

2 išmatų ėminius imti 14 dienų 

nuo simptomų pradžios 

laikotarpiu. Antrą ėminį imti ne 

vėliau kaip po 24-48 val. nuo 

pirmojo ėminio paėmimo.  

Sterilus 

sandarus 

indelis 

 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8°C 

temperatūroje ir per 72 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti 

ištyrimui. 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 48 val.) 

-20 °C (jei 

laikoma ilgiau 

nei 48 val.) 

10-18 d.  1 m.,  

-20°C 

Tymų ir raudonukės virusų  išskyrimas  

2.  Kraujas Kraujo turi būti paimama ne 

mažiau 3 ml. 

Vakuuminis 

mėgintuvėlis 

su heparinu 

ar su citratu 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 48 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 48 val.) 

14-20 d.  7 d.d.  

+4 +8 °C 

3.  Šlapimas Šlapimas imamas 1 – 5 dieną 

atsiradus bėrimui. Labiausiai 

tinka rytinis šlapimo ėminys.  

Paimama 40 – 50 ml šlapimo. 

Sterilus 

indelis 

šlapimui 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 24 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

 

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 24 val.) 

14-20 d. JEI Į 

LABORATORIJĄ 

ŠLAPIMAS 

PRISTATOMAS NE 

TĄ PAČIĄ DIENĄ, 

JIS TURI BŪTI 

APRUOŠIAMAS – 

centrifuguojamas 

1500 rpm 5 – 10 min 

4 °C temperatūroje. 

Viršnuosėdinis 

skystis nupilamas, 

7 d.d.  

-70°C 
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Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas  

nuosėdos 

sumaišomos su 2 ml 

virusologinės 

transportinės terpės. 

Taip paruoštas 

ėminys laikomas +4 

°C (arba -70 °C) 

temperatūroje ir 

transportuojamas su 

šaldymo paketais ar 

su sausu ledu. 

Neapruoštą šlapimo 

ėminį draudžiama 

užšaldyti. 

4.  Tepinėlis iš 

nosiaryk-

lės 

Imamas kaip galima greičiau po 

bėrimo atsiradimo. Steriliu 

tamponėliu imamas nosiaryklės 

epitelis ir patalpinamas į sterilią 

virusologinę transportinę terpę. 

Sterilus 

tamponėlis, 

sterili 

virusologinė 

transportinė 

terpė (gali 

būti 

naudojami 

NVSPL 

paruošti 

mėgintuvėlia

i gripo 

tyrimams) 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 72 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 72 val.) 

14-20 d.  7 d.d.  

-70°C 

Gripo viruso išskyrimas  

5.  Tepinėlis iš 

nosiaryk-

lės 

-Pirmu sausu, steriliu tamponu 

braukiamos tonzilės, vėliau – 

minkštasis gomurys ir grįžtama 

prie ryklės užpakalinės sienelės; 

-Antru ir trečiu sausu, steriliu 

Sterilus 

tamponėlis, 

sterili 

virusologinė 

transportinė 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 72 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 72 val.) 

7-14 d.  7 d.d.  

-70°C 
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Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas  

tamponu giliai įeinama į nosies 

ertmę (vienu į kairę nosies landą, 

kitu į dešinę) ir braukiama 

sukamaisiais judesiais, 

stengiantis paimti kuo daugiau 

cilindrinio ir plokščiojo epitelio 

ląstelių, kuriose pirmomis ligos 

dienomis daugiausia 

lokalizuojasi gripo virusas; 

-Visi trys tamponai pamerkiami į 

vieną mėgintuvėlį su 

transportine terpe ir nukerpami 

jų kotai, kad būtų galima 

mėgintuvėlį uždaryti. 

terpė (gali 

būti 

naudojami 

NVSPL 

paruošti 

mėgintuvėlia

i gripo 

tyrimams) 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

Įvairių virusų išskyrimas  

6.  Tepinėlis iš 

žaizdos 

Imamas kaip galima greičiau po 

bėrimo/žaizdos atsiradimo. 

Steriliu tepinėliu imamas epitelis 

ir patalpinamas į sterilią 

virusologinę transportinę terpę. 

Sterilus 

tamponėlis, 

sterili 

virusologinė 

transportinė 

terpė (gali 

būti 

naudojami 

NVSPL 

paruošti 

mėgintuvė-

liai gripo 

tyrimams) 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 72 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 72 val.) 

7-20 d.  7 d.d.  

-70°C 

7.  Smegenų 

skystis 

Imama į sterilų mėgintuvėlį. 

CSF ar punktatas imamas 

aseptiškai, mėginį ima gydymo 

įstaigos personalas. 

 

Sterilus 

mėgintuvėlis 

Paimti ėminiai laikomi ir 

transportuojami +4 +8 °C 

temperatūroje ir per 48 val. nuo 

paėmimo turi būti pristatyti  

ištyrimui. 

Iki tyrimo 

pradžios +4 +8 

°C (iki 48 val.) 

-70 °C (jei 

laikoma ilgiau 

7-20 d.  7 d.d.  

-70°C 
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Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas  

Ėminiai pakuojami į sandarias 

dvigubas pakuotes.  

nei 48 val.) 

Informacija atnaujinta 2018-12-17. 


