
ODDZIAŁ / MIEJSCE DOSTARCZENIA WYNIKU

LEKARZ ZLECAJĄCY(podpis i pieczątka)

TU NAKLEJ KOD MATERIAŁU

DATA I GODZINA POBRANIA

:

DATA I GODZINA ZLECENIA

D D M M R R RR G G M M

:
D D M M R R RR G G M M

OSOBA POBIERAJĄCA ORAZ OSOBA IDENTYFIKUJĄCA
(podpis i oznaczenie)

DATA I GODZINA PRZYJĘCIA MATERIAŁU
DO PRACOWNI IMMUNOLOGII
TRANSFUZJOLOGICZNEJ

:
D D M M R R RR G G M M

BIORCA:

Materiał: Krew żylna, surowica

Krew żylna pełna (EDTA)

Krew pępowinowa, surowica

Krew pępowinowa pełna (EDTA)

Krew tętnicza, surowica

Krew tętnicza pełna (EDTA)

Grupa krwi (ABO i RhD):

Przeciwciała odpornościowe:

Rozpoznanie:

Biorca pierwszorazowy wielokrotny** ciąże

**Data ostatniego przetoczenia:

WYPEŁNIA BANK KRWI
Składniki krwi zarezerwowane dla pacjenta przez bank krwi:

Grupa krwi i numer donacji:

Grupa krwi i numer donacji:

Grupa krwi i numer donacji:

Grupa krwi i numer donacji:

*NN – pacjent niezidentyfikowany

(podpis osoby wydającej segmenty drenów)

Laboratoria Medyczne BRUSS GRUPA ALAB Sp. z o. o.
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
82-500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 31
Tel. 55 645 83 85
www.lmbruss.pl

NAZWISKO

NN; Nr. księgi głównej Nr. księgi oddziałowej

nazwa i numer dokumentu stwierdzajacego tożsamość (w przypadku braku nr PESEL)

lub nr identyfikacyjny pacjenta

W przypadku NN*:

IMIĘ

PESEL DATA URODZENIA

ZLECENIE NA WYKONANIE PRÓBY ZGODNOŚCI

PŁEĆ K M TRYB C R

NUMER BADANIA

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK-HIGIENA PASZ I ŚRODOWISKA (PASZE)

tel. (22) 349 68 82, bioscience@alab.com.pl
ul. Krucza 13, 05-090 Rybie

bioscience
www.alab-bioscience.com.pl

1. Upewnij się, że posiadasz niezbędne narzędzia do pobierania próbek, które są 

czyste i zdezynfekowane oraz duży, czysty pojemnik do przygotowania próbki 

pierwotnej. 

· > 2,5 tony – skontaktuj się z laboratorium w celu ustalenia liczby miejsc, z których 

pobierane będą próby  

· z 1-20 kontrolowanych jednostek przesłać 1 jednostkę 

· z 151-400 kontrolowanych jednostek przesłać 5 jednostek

 Pasza stała luzem: 

 Pasze płynne luzem:
· ≤ 2,5 tony/2500 litrów – pobrać próby z 4 losowych miejsc kontenera tak, żeby 

uzyskać homogenną ciecz w objętości 4 litrów

2. Wszystkie etapy przygotowywania materiału do badania wykonuj w rękawiczkach 

oraz unikaj kontaktu próbek paszy z rękawiczkami, skórą, ubraniami itd.

· z 21-150 kontrolowanych jednostek przesłać 3 jednostki 

· >2,5 tony - pobrać próby z 7 losowych miejsc kontenera tak, żeby uzyskać 

homogenną ciecz w objętości 4 litrów

 Pasze opakowane (jednostka: torba, worek, puszka, beczka itd.)

4. Wymieszaj dokładnie próbkę pierwotną unikając zbrylania oraz zanieczyszczenia 

pobranej próby. 

3. Przygotuj próbki pierwotne postępując zgodnie z wytycznymi dla rodzaju i 

przechowywania paszy: 

· ≤  2,5 tony – pobrać próby z 7 różnych, losowych miejsc tak, żeby objętość końcowa 

wyniosła 4kg

7. Podejmując wszelkie środki ostrożności przełóż z próbki pierwotnej 500g lub 500 ml 

wymieszanej paszy do whirl-paka. 

6. Przytwierdź naklejkę z kodem na worek oraz pojemnik z próbką pierwotną. 

8. Zamknij worek szczelnie (jeżeli istnieje wątpliwość co do szczelności zamknięcia    

– zapieczętuj go np. taśmą). 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikami Weterynaryjnego 

Laboratorium Diagnostycznego ALAB bioscience 

5. Otwórz pudełko z zestawem i wyjmij whirl-pak. 

Tel. 516 544 853 e-mail: karolina.zydron@alab.com.pl

9. Tak przygotowaną i oklejoną próbkę prześlij do laboratorium, a próbkę pierwotną 

przechowuj do momentu uzyskania wyniku. 
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