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Arvoisa asiakas,

Muutos yleisimmin käytettyjen allergeeniseostutkimusten nimikkeisiin,
lyhenteisiin ja tulosten ilmoitustapaan
Käytössä olevaa seostutkimusten nimikkeistöä selkeytetään seuraavasti.
Suunnattu seulonta, KL 3835 S-IgE-Ss muuttuu nimeksi Ryhmätutkimus
(lyhenteen loppuosa –Ry). Tutkimus ei sisällä herkkyyksien erittelyä.
Suunnattu seulonta ja erittely, KL 4224 S –IgE-Sse muuttuu nimeksi
Erittelytutkimus (lyhenteen loppuosa –Er). Tutkimuksessa tehdään MULTICAPryhmätutkimus ja herkkyyksien erittely positiivisista ryhmistä.

Allergeeniseoksen nimi:
Tutkimuksen nimen loppuosaan lisätään sanat –¨ryhmä¨ kun kyseessä on
ryhmätutkimus (aiemmin ¨seulonta, –Ss¨). Loppuosa on –¨erittely¨ kun positiivisen
ryhmätutkimuksen yhteydessä määritetään ryhmän yksittäisten allergeenien
herkkyydet (aiemmin ¨suunnattu seulonta ja erittely, –Sse ¨). Nimeen lisätään suluissa
allergeenikoodi.
Allergeeniseoksen lyhenne:
Ryhmätutkimuksen lyhenteen loppuosaan lisätään seoksen allergeenikoodiin viittaava
numeron ja sen perään kirjainyhdistelmät –Ry. Lyhenne –Er viittaa puolestaan
herkkyyksien erittelyyn positiivisista ryhmistä. Nykyiset loppulyhenteet suunnattuun
seulontaan (-Ss) ja suunnattu seulonta ja herkkyyksien erittely (-Sse) jäävät vähitellen
pois.
Mikäli näytteestä pyydetyn ryhmätutkimuksen tulos on positiivinen, emme käytännön
syistä valitettavasti jatka tukimusta erittelynä ko. näytteestä, vaan erittelyä varten tulee
ottaa uusi näyte ja tehdä uusi pyyntö.
Tulosten ilmoittaminen:
Tulosteen selkeyttämiseksi poistamme yleisimpien seosten erittelytutkimuksissa
(tulospaketin sisältä) ryhmätutkimuksen nimen synonyymin. Jatkossa sekä
ryhmätutkimus että eritellyt allergeenit saavat tuloksen.
Liitteenä taulukko niistä tutkimuksista, joita muutos koskee. Taulukoon on merkitty
sinisellä seosten uudet lyhenteet ja nimet. Punaisella on merkitty ne seospaketin testit
jotka jäävät erittelystä (paketin sisältä) pois.
HUOM.:
Nimikkeet: KL 3834 S –IgE-Ps, Perusseulonta sisältäen Pölyryhmän (Phadiatop) ja
Ruoka-aineryhmän (fx5), sekä KL 1722 S –IgE-Pse, Perusseulonta ja herkkyyksien
erittely sisältäen Pölyryhmän ja Ruoka-aineryhmän, eivät muutu.
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Muutos ei tässä vaiheessa koske harvinaisia allergeeniseoksia vaan ne pysyvät
entisellään.
Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 2.9.2013 ja siitä eteenpäin.
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