Ohjeet urheilijalle dopingtestissä
Verinäyte

1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen

2. Näytteenotto- ja sinetöintivälineiden valitseminen

3. Näytteenotto- ja sinetöintivälineiden tarkistaminen

• Allekirjoitettuasi testikutsun velvollisuutesi on pysyä
• Valitse sinetöintivälinepakkaus, joka sisältää A- ja B -putdopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes dopingtesti
ket näytteiden sinetöintiä ja tunnistamista varten.
on suoritettu loppuun.
• Valitse näytteenottovälinepussi sekä muut näytteen
• Sinun tulee esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus ja
otossa käytettävät välineet.
antaa tarvittavat tiedot testipöytäkirjaan kirjattaviksi.
• Tarkista, että sinetöintivälinepakkauksen sinetöinti on
• Sinulla on oikeus ottaa yksi avustaja mukaasi testiin sekä
koskematon, avaa pakkaus ja ota sen sisältö pöydälle
saada lisätietoa dopingtestimenettelystä ja oikeuksistasi
ohjeiden mukaan.
sekä velvollisuuksistasi.
• Sinulla on oikeus poistua dopingtestipaikalta väliaikaisesti
ainoastaan vastaavan testaajan luvalla ja asianmukaisen
valvonnan alaisena.
• Verinäytteet ottaa henkilö, jolla on ADT:n antaman koulutuksen ja valtuutuksen lisäksi terveydenhuollon ammatillinen koulutus ja pätevyys verinäytteiden ottoon.
• Sinun tulee istua ja rentoutua vähintään 10 minuuttia
ennen verinäytteenottoa.

• Tarkista, että A- ja B-sinetöintiputket ovat ehjät ja tyhjät.
• Tarkista, että sinetöintiputkien, niiden korkkien sekä
numerotarrojen (8 kpl) koodinumerot ovat identtiset.
• Poista putkien suojakelmut, laita korkit ylösalaisin pöy
dälle ja poista punaiset suojarenkaat.
• Avaa näytteenottovälinepakkaus ja tarkista välineet
ohjeiden mukaan.

4. Näyteputkien numerointi

5. Verinäytteen otto

6. Näyteputkien sinetöinti

• Laita kahteen näytteenottoputkeen koodinumerotarrat
näyteputken suuntaisesti, etiketin päälle, siten että
koodinumero on lähellä korkkia.
• Anna näytteenantovälineet verenottajalle ja huolehdi,
että näet ne koko ajan.

• Verinäyte otetaan ensisijaisesti ei-dominoivasta
kädestäsi.
• Näytteenottaja asettaa kiristysnauhan käsivarteesi,
puhdistaa näytteenottokohdan ja aloittaa näytteenoton.
• Kun tarvittavat näyteputket on täytetty, näytteenottaja
kääntelee niitä muutaman kerran ja laittaa ne putkitelineeseen.
• Sinun tulee huolehtia, että näet putket koko ajan tai
että avustajasi näkee ne.
• Näytteenottaja laittaa pistokohtaan sidetaitoksen.
Paina pistokohtaa noin 2–3 minuuttia.

• Näytteenottaja merkitsee koodinumeron testipöytä
kirjaan.
Tarkista, että se on kirjattu oikein.
• Laita veriputket varovasti A- ja B- sinetöintiputkien
sisään ja sulje korkit. Älä käytä liikaa voimaa, jotta korkki
ei hajoa.
• Näyteputkien tulee olla koko ajan pystyasennossa.
• Tämän jälkeen näytteenottaja varmistaa putkien
sinetöinnin.

7. Sinetöityjen näyteputkien pakkaaminen kuljetusta
varten

8. Verenottovälineiden hävittäminen

9. Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja
allekirjoittaminen

• Näytteenottaja sulkee sinetöidyt näyteputket kuljetusta
varten erillisiin suojapusseihin nesteenimutyynyn kanssa
ja huolehtii näytteiden laittamisesta viileään
niiden laboratorioon kuljetusta varten.

www.suek.fi

• Revi ylimääräiset koodinumerotarrat.
• Näytteenottaja hävittää käytetyt (ja ylimääräiset)
verenottovälineet sekä ylimääräiset koodinumerotarrat
asianmukaisesti laittamalla ne riskijäteastiaan

• Ilmoita testipöytäkirjaan, mikäli sinulle on tehty veren
siirtoja viimeisten kuuden kuukauden aikana.
• Mikäli sinun tulee antaa vielä virtsanäyte, voit siirtyä
valvottuna odotustilaan.
• Mikäli sinulta otetaan vain verinäyte tai olet jo antanut
virtsanäytteen, testipöytäkirja täytetään loppuun. Tällöin
tarkista testipöytäkirja huolellisesti ja allekirjoita se.
Tämän jälkeen saat siitä oman kopiosi.
• Sinun on syytä välttää raskasta liikuntaa tai harjoittelua
puolen tunnin ajan, jotta näytteenottokohtaan ei synny
mustelmaa.
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