INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA NIEODWIROWANEJ KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
W MOBILNYM ZESTAWIE DO KRWI PEŁNEJ
W skład zestawu wchodzą:
1. Dwie próbówko-strzykawki do pobrania aspiracyjnego;
2. Dwie igły systemowe;
3. Dwie etykiety samoprzylepne do opisania próbówek;
4. Styropianowy pojemnik (bez wkładu chłodzącego w okresie zimowym i z wkładem
chłodzącym w okresie letnim);
5. Druk zlecenia badań laboratoryjnych.
6. Naklejka handlingowa (UN3373)

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).

Przebieg pobrania materiału i procedura wysyłki próbki:

e-mail: rejestracja@wielkoszynski.pl

1.

Po zdezynfekowaniu skóry pobrać krew żylną do jednej próbówko-strzykawki.
W tym celu:
• odpakować igłę systemową i nałożyć na strzykawko-probówkę (delikatnie
wkręcić igłę do uzyskania stabilnego połączenia jej ze strzykawkoprobówką),
• wkłuć się do żyły,
• aspirować krew do strzykawko-probówki do oporu (pociągnąć tłok
strzykawko-probówki do zablokowania się tłoka),
• zwolnić stazę,
• zdjąć strzykawko-probówkę z igły,
• wyjąć igłę z żyły i zabezpieczyć ją,
• ze strzykawko-probówki odłamać tłok.

2.

Wystarczy pobrać krew do jednej z zawartych w zestawie probówek. Drugi komplet
(igła + probówko-strzykawka) stanowi rezerwę w przypadku nieudanego pobrania za
pierwszym razem. Niewykorzystany komplet prosimy odesłać wraz z materiałem do
badań.

3.

Nakleić etykietę samoprzylepną z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL pacjenta
oraz datą i godziną pobrania materiału.
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4.

Czytelnie i dokładnie uzupełnić i podpisać formularz zlecenia badań, wpisać datę
i godzinę (dokumenty zostaną przesłane po zakupie badania na podany
w zamówieniu adres e-mail). Jeśli nie dysponujesz formularzem zamówienia,
możesz pobrać formularz (https://wielkoszynski.pl/wpcontent/uploads/2020/06/FORMULARZ-ZLECENIA-BADANIA.pdf). Wypełniony
formularz z załącznikiem włożyć do torebki strunowej. Całość umieścić
w kartonowym pudełku.

5.

Przesyłkę należy wysłać pocztą kurierską do Centrum Medycznego Wielkoszyński
w dniu pobrania materiału. Próbka krwi w okresie od pobrania do odebrania przez
kuriera może być przechowywana w temperaturze pokojowej.

6.

W celu wysyłki materiału, zamknąć opakowanie styropianowe (latem umieścić
w nim schłodzony wkład) a następnie karton. Nakleić z jednej strony na karton
naklejkę handlingową UN3373 dołączoną do zestawu (nie zaklejać jej).
List przewozowy nakleić z drugiej strony.

7.

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.

8.

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

9.

W przypadku nieodebrania przesyłki przez kuriera prosimy o kontakt z rejestracją
Centrum Medycznego Wielkoszyński w celu ustalenia sposobu postępowania
z materiałem.

10. 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.

e-mail: rejestracja@wielkoszynski.pl
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