INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO

WYMAZY
MATERIAŁ DO BADAŃ POWINIEN BYĆ POBRANY PRZEZ LEKARZA
Sposób postępowania:
Wszelkie

czynności

związane

z

pobraniem

materiału

biologicznego

należy

wykonywać

wyłącznie

w rękawiczkach jednorazowych.
Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi
higieniczno-pielęgnacyjne okolicy narządów moczowo-płciowych. Nie stosować irygacji. Przez okres 48 godzin przed
pobraniem nie należy stosować żadnych środków dopochwowych lub preparatów zewnętrznych. Nie należy
pobierać wymazu w okresie krwawienia miesiączkowego.
Badania kontrolne należy wykonywać minimum 3 tygodnie po zakończonym leczeniu.
I. Sprawdzić zawartość zestawu pobraniowego (szczoteczka do pobrania wymazu, probówka z buforem
transportowym, 2 naklejki z indywidualnym numerem seryjnym, instrukcja pobrania materiału biologicznego i
zlecenie badania laboratoryjnego).
II. Wyjąć probówkę oraz szczoteczkę z opakowań ochronnych. Nie należy dotykać białej końcówki szczoteczki.
III. Pobrać wymaz poprzez kilkukrotne pocieranie i obracanie szczoteczki. W przypadku pobrania wymazu
z szyjki macicy lub cewki moczowej należy wprowadzić szczoteczkę na głębokość 1-2 cm.
IV. Odkręcić probówkę i umieścić w niej białą końcówkę szczoteczki(białą końcówkę szczoteczki zostawić w
probówce). Następnie szczelnie zakręcić probówkę, wymieszać zawartość poprzez odwracanie probówki około 10
sekund i ponownie umieścić probówkę w opakowaniu ochronnym.
V. Wypełnić druk zlecenia badania laboratoryjnego i umieścić wraz z probówką w zestawie pobraniowym. Jedną
naklejkę umieścić w karcie choroby pacjenta, a drugą przekazać pacjentowi.

I.

Zestaw pobraniowy zawierający probówkę ze szczoteczką oraz wypełniony druk zlecenia badania

laboratoryjnego należy wysłać: zamawiając kuriera DHL. Należy wejść na stronę https://dhl24.com.pl/zwroty/,
podać numer przesyłki do zwrotu, który znajduje się na etykiecie zwrotnej (etykieta zostaje

wydrukowana i wysłana wewnątrz opakowania, wraz z wysyłanym towarem i jest ważna przez 90 dni)
Uwaga! Materiał biologiczny powinien być dostarczony do laboratorium w ciągu 3 dni (przechowywanie w
temperaturze pokojowej) lub w ciągu 5 dni (przechowywanie w temperaturze 2-8°C). Należy wysyłać materiał do
badania od poniedziałku do czwartku.
Uwaga! Pobrania materiału biologicznego należy dokonać wyłącznie z wykorzystaniem zestawu pobraniowego
dostarczonego przez Lifemedica Sp. z o.o. i zgodnie z instrukcją.

