
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  (WODA)

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

bioscience
www.alab-bioscience.com.pl

6. Umieść otwartą butelkę w strumieniu wody, bez jego zamykania i powtórnego 

otwierania, i napełnij w aseptycznych warunkach.

4. Próbkę pobierz z jednego z kurków czerpalnych, który jest w użyciu. 

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

czyste i  zdezynfekowane.

5. Przed pobraniem próbki oczyść kurek z wszelkich zanieczyszczeń zewnętrznych, 

usuń wszelkie akcesoria dodatkowe oraz zdezynfekuj kran przez opalanie (jeżeli 

opalanie płomieniem nie jest możliwe, zanurz kran na 2-3 minuty w roztworze 

podchlorynu 1g/l lub 70% etanolu). Następnie otwórz kurek do połowy przepływu i 

spuszczaj wodę do momentu aż ustali się temperatura (oraz masz pewność że 

pozostałość środka dezynfekcyjnego, jeżeli był używany, została usunięta). 

2. Wszystkie etapy przygotowywania materiału do badania wykonuj w rękawiczkach 

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

7. Zostaw trochę wolnej przestrzeni w butelce. 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z pracownikami Weterynaryjnego 

Laboratorium Diagnostycznego ALAB bioscience 
Tel. 516 544 853 e-mail: karolina.zydron@alab.com.pl

8. Woda powinna być niezwłocznie przetransportowana do laboratorium, w którym 

odbędzie się analiza, rekomendowany czas wynosi 8h, a akceptowalny 12h, w 

monitorowanej temperaturze 3-5°C, unikając jednocześnie jej zamrożenia. 

3. Przytwierdź naklejkę z kodem na butelkę, do której będzie pobierana próbka wody 

(zaleca się używanie sterylnych butelek).

9. Przedłużający się czas transportu wymaga dokumentacji. 
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