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Instrukcja pobrania i przesłania materiału wymaz z jamy ustnej do badania mikologicznego

Instrukcja pobrania i przesłania materiału - wymaz z jamy ustnej do badania
mikologicznego
Pobieranie zeskrobin naskórka:
1. Materiał należy pobrać rano przed posiłkiem i przed wykonaniem zabiegów higienicznych.
2. We wczesnej fazie choroby, bezwzględnie przed podjęciem leczenia.
3. Należy sprawdzić stan błon śluzowych jamy ustnej, jeżeli obserwujemy zaczerwienienia, nadżerki, białawy nalot
należy pobrać wymazy z miejsc zmienionych chorobowo.
4. Protezy, dostawki uzębienia należy wyjąć poprzedniego dnia wieczorem przed wykonaniem higieny jamy ustnej.
5. Materiał do badań pobierać wykonując ruchy w górę i w dół pocierając wacikiem wymazówki o zmienioną chorobowo powierzchnię.
6. Wymazówkę niezwłocznie umieścić w dołączonej do zestawu probówce z podłożem transportowym. Opisać
próbkę danymi pacjenta, pozwalającymi na jego jednoznaczną identyfikację.
7. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej z podłożem.
8. Zabezpieczoną wymazówkę należy umieścić w ochronnym woreczku, a następnie zamknąć woreczku i opakowaniu kartonowym.
9. Pobrany materiał, wraz z zleceniem należy dostarczyć do Laboratorium Mikrobiologii w ciągu maksymalnie 48h
od momentu pobrania wymazu.

Przesłanie materiału:
• Próbkę pobranego materiału należy umieścić w kartonie i przesłać na adres:
Instytut Mikroekologii
ul. Sielska 6
60-129 Poznań
Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa).
Uwagi: W przypadku temperatury powietrza powyżej +250C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.
• Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania). Zlecenie może być wypełnione
zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.
.
• Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000
Do przesyłki należy dołączyć dowód wpłaty za badania. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty, badania zostaną wstrzymane
do momentu uiszczenia przez pacjenta należnej kwoty.
• Dodatkowe koszty związane ze zrealizowaniem badania:
15 zł - wysyłka wydrukowanego wyniku na adres Pacjenta
120 zł - pełen pakiet - w tym: odbiór próbki materiału do badań przez kuriera (przesyłka medyczna)* i przesłanie jej na adres
Instytutu Mikroekologii w Poznaniu oraz wysyłka wydrukowanego wyniku na podany przez Pacjenta adres.
* Postępowanie przy wykupieniu opcji wysyłki próbki kurierem (przesyłka medyczna) znajduje się na dołączonej Instrukcji
przygotowania próbki do wysyłki oraz zamówienia kuriera medycznego.
UWAGA: sprawdź czy już nie dokonałeś opłaty za powyższe usługi na wcześniejszym etapie zamówienia.
Zleceniodawcy/pacjenci, osoby pobierające i transportujące materiał biologiczny ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie etapy pobrania i transportu materiału biologicznego, do momentu
dostarczenia do Instytutu Mikroekologii.
Opakowanie materiału jest zgodne z Umową Europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz instrukcją pakowania P650.

