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1. Kézmosás

Gondos kézmosás szappanos vízzel.

2. Melegítés

Vérvétel előtt érdemes a szúrás helyét megmelegíteni. Ez történhet meleg, de nem folyó víz 
alatt, vagy patikában, drogériákban kapható melegítő párnával. Ez azért lényeges, mert az 
ujjbegyekben lévő hajszálerek a meleg hatására kitágulnak, megtelnek vérrel, így erősebben 
vérzik majd a szúrás helye.
Ha elmarad a melegítés, gyakran előfordul, hogy erős préselés hatására sem jön vércsepp.

3. Szúrás

Hol szúrjunk?
• újszülött korban sarkat, vagy ujjbegyet
• csecsemőkortól csak ujjbegyet Legideálisabb a középső 

ujj begye. Mivel szúrjunk?
Legjobb az egyszer használatos ujjbegyszúró lándzsa.

Leggazdaságosabb a vércukormérésnél használt, cserélhető 
tűvel rendelkező ujjbegyszúró-pen, amit több cég is gyárt. 
Ha ezek nincsenek, használható a hagyományos, egyszer 
használatos injekcióstű is (22-24G méret).
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4. Mintavétel

Helyes mintavétel: Alkoholos, színtelen fertőtlenítőt fújunk a szúrni kívánt területre, majd 
letöröljük. Jódtartalmú fertőtlenítő (például Betadin) az eredményt befolyásolhatja, ezért nem 
javasolt a használata. Megszúrjuk az ujjbegyet, majd az első vércseppet letöröljük. Az ujjat 
enyhén megnyomjuk, hogy egy kövér vércsepp jelenjen meg. A csepp hegyét érintve a papírhoz 
az szépen beivódik és szétterül. Két karikát kell megtölteni úgy, hogy a papír megfordítása 
után is szabályos kör alakot kapjunk. Ne legyen se több, se kevesebb vér a szűrőpapíron. Az ujj 
előzetes megmelegítése esetén általában elegendő karikánként 4-5 kövér vércsepp.

Hibás a mintavétel, ha kis szúrást ejtünk az ujjon, így nem jelenik meg a nagy vércsepp, és ezért 
folyamatosan szorítjuk, illetve rákenjük a papírra. Ekkor apró, nem összefüggő vércseppek 
kerülnek a papírra. Ez az eredményt nagyban befolyásolhatja, aminek következtében a diéta 
(Phe bevitel) is helytelenül lesz számolva.
Tehát az a helyes, ha a bemelegítés és egy bátor szúrás után felengedjük a szorítást, majd 
enyhén préselünk és a nagy vércseppekkel töltjük ki a karikát.

5. Szárítás

Szobahőmérsékleten tároljuk a szűrőpapírt 2-3 óra hosszat, amíg a minta megszárad. Fontos, 
hogy ne tegyük fűtőtest közelébe, és ne használjunk hajszárítót sem. Mindig írjuk rá a diétázó 
nevét, születési dátumát, a mintavétel napját és a diagnózist (pl. „PKU”). A megszáradt papírt 
kettéhajtott papírlap közé téve tegyük a borítékba. Nylon zacskóba ne tegyük a mintát.

6. Postázás

A mintát a Gondozóközpont címére küldjük, ajánlott elsőbbséggel postázni. 

Szeged  
Anyagcsere-Genetika ambulancia,  
6725 Szeged, Korányi fasor 14-15. 

Budapest
Semmelweis  Egyetem I. sz. Gyermekklinika 
Anyagcsere Szűrő-és Diagnosztikai Központ, 
1476 Budapest, Pf. 181

A helyes mintavétel technikáját megtekintheti a Nutricia által készített oktatóvideón 
a www.csodabogar.hu oldalon.

Készítették: A szegedi és a budapesti gondozóközpont munkatársai
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