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INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA SUROWICY KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

Istnieje możliwość samodzielnego przesłania materiału do badań diagnostycznych. Proszę 
dowiedzieć się czy w okolicy znajduje się laboratorium, które wykona usługę pobrania i 
odwirowania surowicy do badań. Zazwyczaj nie stanowi to problemu w przypadku małych 
laboratoriów oraz laboratoriów sieciowych. 
Przygotowanie do badania: 

• Próbkę krwi można pobrać o każdej porze dnia. Nie trzeba być na czczo. 

• Pobrania krwi powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

(pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik, lekarz). 

Krew pobieramy na tzw. skrzep (tak jak na badania biochemiczne). Po odwirowaniu 
surowicy i umieszczeniu jej w czystej probówce, wysyłamy materiał do centrum. Do 
wykonania większości badań wystarczy ok. 2 mililitrów surowicy. 
 

 

Procedura pobrania (dla laboratorium): 

• Po zdezynfekowaniu skóry, pobrać 6-10 ml krwi żylnej. Opisać probówkę imieniem 
i nazwiskiem pacjenta. 

• Pozostawić krew na 30-60 minut do skrzepnięcia i odwirować (np. 10 min. przy 3-4 
000 RPM). 

• Przelać surowicę (ok. 2 ml) do czystej i opisanej imieniem, nazwiskiem, nr PESEL 
pacjenta oraz datą pobrania materiału probówki. 

• Dobrze zamknąć probówkę i opakować ją zgodnie z niżej opisaną procedurą. 
 

 

Probówkę z surowicą do momentu wysłania należy przechowywać w lodówce. W celu 
wysłania materiału, należy czytelnie i dokładnie uzupełnić formularz zlecenia badań oraz 
wpisać datę i godzinę pobrania krwi  (dokumenty zostaną przesłane po zakupie badania na 
podany w zamówieniu adres email). Jeśli nie dysponujesz formularzem zamówienia, 
możesz pobrać i wypełnić formularz ręcznie (https://wielkoszynski.pl/wp-
content/uploads/2020/06/FORMULARZ-ZLECENIA-BADANIA.pdf). 

 

Aby uniknąć problemów z transportem przesyłki, należy zastosować się do wymogów 
dotyczących sposobu pakowania próbek biologicznych. Opakowanie powinno składać się z 
trzech elementów: 

• opakowanie pierwotne (probówka z surowicą), które należy umieścić w 

opakowaniu pośrednim, w sposób uniemożliwiający zniszczenie zawartości w 

warunkach transportu; 

• opakowanie pośrednie (plastikowe lub styropianowe pudełko), które powinno być 

szczelne, wodoodporne i zawierać materiał o właściwościach chłonnych (może to 

być np. wata, lignina lub papierowe ręczniki itp.), do pudełka w okresie letnim 

należy włożyć również ochłodzony w lodówce (nie zamrożony!) wkład chłodzący 

(żelowy bądź plastikowy), aby zapewnić właściwą temperaturę transportu 

surowicy; 

• opakowanie zewnętrzne (karton lub koperta „bąbelkowa”), w którym należy 

umieścić opakowaną probówkę i wypełniony formularz zlecenia badań. 

Opakowanie zewnętrzne należy okleić naklejką handlingową UN3373 – znak o kształcie 
kwadratu ustawionego pod kątem 45° (kształt diamentu), o minimalnych wymiarach 50 
mm x 50 mm, zawierający tekst UN3373. Naklejkę można pobrać ze strony: 
https://wielkoszynski.pl/wp-content/uploads/2020/06/etykiety.pdf. 
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Przesyłkę wysłać pocztą kurierską na adres: 
 

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 

W przypadku korzystania z kuriera zamawianego przez Centrum Medyczne Wielkoszyński, 
wydrukować dokumenty otrzymane drogą mailową od firmy kurierskiej i przekazać 
kurierowi. Kurier może odebrać przesyłkę od poniedziałku do czwartku. 

 

1. Jeśli nie uda się pobrać krwi, prosimy o pilny kontakt z rejestracją w 
celu odwołania kuriera. 

2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez kuriera prosimy o kontakt 

z rejestracją CM Wielkoszyński w celu ustalenia sposobu 

postępowania z materiałem. 

3. Czas oczekiwania na wynik badania: do 7 dni roboczych. Wyniki 

badań odbiera się w serwisie e-wyniki po zalogowaniu do 

indywidualnego konta Pacjenta. Instrukcja odbioru wyników 

znajduje się na naszej stronie https://wielkoszynski.pl w zakładce 

”Przed badaniem” w sekcji „Odbiór wyników” oraz w wersji PDF pod 

adresem: https://wyniki.wielkoszynski.pl/inst_pacjent.pdf 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z telefoniczny z rejestracją Centrum Medycznego Wielkoszyński 

pod nr tel.: +48 506 112 819, +48 730 300 665. 
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