
 

SAGEDASEMAD KÜSIMUSED NUTRISMART TOIDUTALUMATUSE 

TESTI TEGEMISE KOHTA.  

 

1. Kuidas ma saan sõrmest paremini verd 

kätte? 

Pigista sõrmeotsa või pane ta mõni minut enne 

vere võtmist sooja vette. Suru lantsett kindlalt 

sõrmeotsa külje vastu. Jälgi, et käsi oleks 

madalamal, kui su süda. Kui võimalik, siis võiksid 

paar tundi enne vere võtmist tarbida piisavas 

koguses vett.  

  

2. Kuidas ma saan vajaliku koguse verd võimalikult hästi 

kapillaartorusse (lihtsamalt öeldes pipetti)? 

Pane pipett horisontaalasendis veretilkade vastu nii, et pipetti ei pääse 

õhumulle. Ära suru pipetti naha vastu. Ära sulge õhuava kapillaaroru otsas.  

 

 

3. Sõrmest ei tule piisavalt verd? Mida teha?  

Masseeri sõrme, pigista pisut sõrmeotsa pisut ja veri peaks hakkama uuesti 

liikuma.  

 

4. Kas lansetti või süstalt võin millalgi peale testi tegemist uuesti 

kasutada? 

Ei, kindlasti mitte. Lantsetti teist korda vinnastada pole võimalik. Süstal palun 

hävita vastavalt juhendile.  

 

5. Kapillaartorusse kogunes vähem verd kui ette nähtud – veretase ei 

ulatu jooneni. Kas ma saan sellegipoolest testi teha? 

Ei kahjuks mitte, testi läbiviimiseks ja õige tulemuse saamiseks on vaja 50 µl 

verd. 

 

6. Kas ma võin testi tegemiseks kasutada rohkem kui 50 µl verd? 

Ei, vaja läheb täpselt 50 µl verd. 

 

7. Ma kardan, et unustasin testi talvel külma kätte ja see vist külmus 

läbi. Kas ma võin testi teha?   

Palun oota 4 päeva enne testi tegemist. Vahepeal hoia testi temperatuuril 2-8 

°C. Vahetult enne testi tegemist lase testil olla vähemalt 30 minutit 

toatemperatuuril.  



 

8. Kas ma tohin testi hoida alla 0 °C? 

Ei. Kui tahad testi pikemat aega hoida, siis hoia temperatuuril 2-8 °C. 

 

9. Kas ma pean testi tegemisel kasutama ära kogu pudelikestes oleva 

lahuse? 

Jah.  

 

10. Testialusel on näha väikeseid õhumulle. Kas ma tohin seda 

torkida? 

Ei tohi. Võid jätkata testi tegemist.  

 

11. Testil oleva 20 testivälja taustad on erineva intensiivsusega. Kas see 

mõjutab testi tulemust? 

Ei. Ära võrdle erinevaid testiaknaid, vaid ainult tulemust ühe ja sama testiakna 

piires.  

 

12. Ühes testiaknas on näha, et signaal on veidi katkendlik? Mis 

juhtus? 

Tõenäoliselt sattus sellele kohale väike õhumull. Kui kontrollaknas on kehtiv 

tulemus, siis on ka selle akna tulemus usaldusväärne.  

 

13. Mõnes testiaknas on signaalid veidi hägused või erineva laiusega. 

Kas see on võimalik? 

Jah, see ei mõjuta testi tulemust. 

 

14. Kas ma võin testi tulemustest foto teha? 

Jah, muidugi. Jälgi palun, et sul oleks piisavalt hea valgustus ja testile ei 

langeks varje.  


