Wersja 01/06/19

INSTRUKCJA POBIERANIA PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
PŁYNÓW USTROJOWYCH DO BADAŃ GENETYCZNYCH

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki
ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed
opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

W skład zestawu wysyłkowego wchodzą:


Ochronne pudełko styropianowe – 1 szt



Wkład chłodzący – 3 szt.



Koperta zwrotna – 1 szt.



Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.



Formularz zlecenia badań – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:
Dołączone do zestawu wkłady chłodzące należy umieścić w zamrażarce, na co najmniej 6 godzin przed
pobraniem materiału w celu całkowitego ich zamrożenia - umożliwi to utrzymanie właściwej temperatury próbki
w czasie transportu.
II. Pobranie materiału:
1. Płyn mózgowo - rdzeniowy oraz inne płyny ustrojowe (np.: płyn stawowy, płyn owodniowy) mogą być
pobrane wyłącznie przez lekarza w jednostkach leczenia zamkniętego.
2. Należy unikać zanieczyszczenia próbek płynów ustrojowych krwią.
UWAGA! Nie należy otwierać próbówki ani przelewać pobranego materiału.
3. Sterylną probówkę zawierającą materiał do badań należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem
pacjenta oraz datą pobrania. Próbkę należy transportować zawsze w pudełku ochronnym,
zawierającym zmrożone wkłady chłodzące, lub w innym pojemniku gwarantującym utrzymanie
temperatury wewnętrznej 2-8ºC.
UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu
4 dni w temperaturze 2-8ºC.
W przypadku płynu mózgowo-rdzeniowego na infekcje ogólnoustrojowe, próbkę należy dostarczyć
maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania w temperaturze 2-8ºC.
W przypadku, jeżeli nie jest możliwe dostarczenie płynu mózgowo-rdzeniowego w ciągu 24 godzin od
pobrania, materiał należy zamrozić w temperaturze –20ºC i dostarczyć do laboratorium w stanie
zamrożonym.
Uwaga! W przypadku innych badań, płynów ustrojowych nie wolno zamrażać. Zamrożenie uniemożliwia
uzyskanie prawidłowych wyników badań.
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III. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:
podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres
korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest
niepełnoletnia,
wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola
uwaga: podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia
na wykonanie badań.

Pudełko ochronne zawierające próbkę do badań umieścić w kopercie z wkładem pęcherzykowym wraz
z wypełnionym formularzem zlecenia (opatrzonym podpisem osoby poddanej badaniu).
W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta Alior Bank:
69 2490 0005 0000 4520 1414 0407
Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.
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