
Punkin irrottaminen

Infektion tarttumisvaara riippuu olennaisesti siitä, miten 
pitkään punkki ehtii olla ihossa kiinni. Tämän vuoksi on 
tärkeää, että punkki poistetaan heti sen havaitsemisen 
jälkeen.

- Älä poista punkkia sormin, jottei punkki murskaannu ja jottei 
pistokohtaan näin pääse bakteereja sisältävää nestettä
- Käytä punkkien poistamiseen tarkoitettuja Punkkipinsettejä
- Tartu punkkiin niin läheltä ihoa kuin mahdollista
- Vedä punkki varovasti poispäin ihosta
- Desinfioi pistokohta
- Jos haavaan jää punkin osia, pyydä lääkäriä poistamaan 
jäämät kokonaan
- Vältä punkin puristamista
- Älä käytä öljyjä tai liimoja

Onko/oliko sinulla seuraavia oireita:
Nivel-/lihaskipuja jaloissa  K E
Turvotusta varpaissa tai päkiöissä  K E
Polttelua jaloissa   K E
Selittämätöntä kuumetta, hikoilua, palelua K E
Selittämätöntä painonmuutosta  K E
Uupumusta, väsymystä  K E
Selittämätöntä hiustenlähtöä  K E
Turvonneita imusolmukkeita  K E
Kurkkukipua   K E
Pääkipua    K E
Nivelkipua, turvotusta   K E
Huimausta, tasapainohäiriötä  K E
Lihasten nykimistä kasvoissa tai muualla K E

Sisältö

A B D EC

A - Tyhjä koeputki
B - Nestettä sisältävä 
koeputki (puskuriliuos)
C - Pipetti
D - Testikasetti
E - Puikko punkin 
murskaamiseen

Tarkistusluettelo

Täytä tarkistusluettelo ja vie se testin tuloksen kera lääkärille.
1. Punkin poistoajankohta (pvm)
2. Oliko punkki imenyt itsensä täyteen (onko punkin
vartalo ennemmin pyöreä kuin lituskainen)? K E
3. Onko punkki ollut kiinni yli 8 tuntia? K E
4. Onko iho pistokohdan ympärillä punainen? K E
5. Mikä oli testin tulos?   pos neg

1. Laita punkki pinseteillä 
tyhjään koeputkeen.

2. Murskaa punkki 
koeputkessa puupuikon 
avulla.

3 a. Lisää pipetin avulla 10 
tippaa puskuriliuosta 
koeputkeen.

3 b. Lisää pipetin avulla 20 
tippaa puskuriliuosta 
koeputkeen.

4. Sulje koeputki ja ravista 
voimakkaasti.

5. Poista neste pipetin 
avulla koeputkesta.

6. Tiputa 5 tippaa nestettä 
testikasetin suppilon 
muotoiseen aukkoon.

7. Aseta testikasetti 
vaakasuoraan ja lue tulos 10 
min sisällä.

Testituloksen tulkinta

Kun testi on suoritettu oikein, tarkistuskohtaan “C” ilmestyy 
punainen viiva 2-3 min kuluessa. Tämä osoittaa, että riittävä 
määrä nestettä on läpäissyt testin. Testin tulos luetaan 10 min 
sisään. Mikäli tarkistuskohtaan “T” ilmestyy punainen viiva, 
osoittaa se sen, että testiseoksessa on Borrelia-bakteereja.

Tulosikkunassa näkyy 10 
min kuluttua kaksi punaista 
viivaa kohdissa “C” ja “T”. 
Tämä tulos osoittaa sen, 
että testiseoksessa on 
Borrelia-bakteereja. 
Heikosti värjäytyvä testiviiva 
tulkitaan positiiviseksi 
testitulokseksi. 

Tarkistuskohtaan “C” tulee 
3 min kuluessa punainen 
viiva. Tarkistuskohtaan “T” 
ei ilmesty punaista viivaa 10 
min kuluessa. Tämä tulos 
osoittaa sen, että 
testiseoksessa ei ole 
havaittu 
Borrelia-bakteereja.

Näin Punkkitesti tehdään
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Täytä tarkistusluettelo ja ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin.

Positiivinen: Negatiivinen:

X 10 X 20

Ihmisessä ollut 
punkki

Eläimessä ollut 
punkki



PUNKKITESTI

PI & Ha

Pikatesti punkissa olevien 
Borrelia-bakteerien 

havaitsemiseksi

Tutkimustulokset

PI & Ha-punkkitestin PCR/RFLP-vertailututkimus 2007-2011

Tutkimuksessa tuli seuraavat tulokset:
Sensitiivisyys:   91 % (41/45)
Spesifisyys:   98 % (118/121)
Tarkkuus:    96 % (159/166)
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- Testi on tarkoitettu ainoastaan punkkien testaamiseen.
- Murskaa punkki huolella sillä Borrelia-bakteeri sijaitsee 
punkin paksusuolessa.
- Poista testikasetti pakkauksesta vasta juuri ennen testin 
tekemistä.
- Jos punkki on kuivunut/kuollut, anna nesteen vaikuttaa 
5-10 minuuttia ennen testin tekemistä.
- Ellei testiä ole käytettävissä punkin havaitsemishetkellä, 
punkin voi kääriä pakettiin ja pakastaa.
- Jos punkki on pakastettu, sulata sitä 10 minuuttia ennen 
testin tekemistä.
- Testitulos on luettava 10 minuutin kuluttua. Myöhemmin 
luetut tulokset eivät ole päteviä.
- Mikäli neste ei nouse tarkistuskohtaan asti, lisää yksi lisätippa 
testikasetin suppilon muotoiseen aukkoon.
- Laita yhteen koeputkeen maksimissaan 3 punkkia.
- Mikäli punkit värjäävät testiliuoksen hyvin tummaksi, 
laimenna testiliuosta lisää puskuriliuoksella.
- Testi on kertakäyttöinen.
- Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Testin varastointilämpötila 2°C - 30°C.
- Valmistaja ei vastaa tuotteen käytöstä mahdollisesti 
aiheutuvista vahingoista

Ota huomioon seuraavaat asiat:

Bavarian Lifescience
D-83071 Stephanskirchen
Saksa

PI & Ha (Yo Kustannus Oy)
Itämerenkatu 2
00180 Helsinki

Valmistaja: Maahantuoja:

Testi perustuu immunologiseen “sandwich assay” 
-menetelmään, jossa tunnistetaan Borrelia-bakteereille 
tunnusomaisia pintaproteiineja. Testikasetissa on kuivattuja 
vasta- ja väriaineita, jotka osoittavat Borrelia-bakteerin 
läsnäolon.

Testiä tehtäessä Borrelia-bakteerien pintaproteiinit siirretään 
punkista uutosreagenssin ja pipetin avulla testikasettiin. 
Tällöin Borrelia-bakteerien pintaproteiinit reagoivat vasta- ja 
väriaineiden kanssa ja muodostavat seoksen. 
Kapillaarivoimien vaikutuksesta testiseos kulkeutuu kalvon 
päälle ja kiinnittyy testiviivaan, joka värjäytyy punaiseksi.

Jos punkissa on Borrelia-bakteereja, kohtaan “T” ilmestyy 
punainen viiva. Ellei Borrelia-bakteereja ola, testikohtaan ei 
tule viivaa.

Riippumatta siitä, onko testiseoksessa Borrelia -bakteerien 
pintaproteiineja, seos muodostaa aina punaisen viivan 
tarkistuskohtaan “C”.

Tarkistusviiva osoittaa, että testiseosta on oikea määrä ja että 
testi on tehty oikein.

TestausperiaateBorrelioosi

Borrelioosin aiheuttavat Borrelia burgdorferi garinii, afzelii ja 
sensu stricto -nimiset bakteerit, joita useimmiten levittävät 
punkit.

Punkkirokote ei suojaa borrelioosilta, vaan ainoastaan 
puutiaisaivokuumeelta.

Borrelioosia vastaan auttaa infektion varhainen havaitseminen 
ja varhainen hoito sairauden 1. vaiheessa. Lääkärinkään ei 
kuitenkaan ole aina helppoa tulkita oireita oikein.

Punkkitesti kertoo 10 minuutissa, onko punkissa 
Borrelia-bakteereja ja onko vaara saada tartunta.

Punkkitesti auttaa varhaisessa vaiheessa ja hellävaraisella 
tavalla tunnistamaan sairauden oireet.

Punkkitesti on arvokas apu borrelioosista eroon pääsemiseksi.

Täytä kääntöpuolella oleva lomake ja vie se punkkitestin 
tuloksen kera lääkärillesi. 

Punkkitesti soveltuu ihmisistä ja eläimistä irrotettuihin 
punkkeihin.

 


