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Změna provádění vyšetření infekčních markerů
v Laboratoři infekčních markerů TO FNOL
Změna se týká pouze žadatelů o laboratorní vyšetření používajících odběrový systém
Vacuette. Z technických důvodů budeme nově všechna vyšetření infekčních markerů
provádět z plazmy a ne ze séra jako doposud, tj. místo zkumavek s akcelerátorem srážení
budeme nově přijímat pouze plastové zkumavky s protisrážlivou úpravou K3EDTA.
Dovolujeme si Vás tedy požádat o odběr vzorku na vyšetření infekčních markerů
do plastové zkumavky s protisrážlivou úpravou K3EDTA (Vacuette) 6 ml.
Změna se týká následujících vyšetření:
Vyšetření infekčních markerů (HBsAg, anti-HBc, anti-HCV, HIV Ag/Ab, Syfilis) metodou
CMIA na analyzátoru Architect [HBsAg_a], [anti-HBc_a], [anti-HCV_a], [anti-HIV1+2,
HIV p24_a], [Syph_a]
Nedochází ke změně odběru vzorku ani transportních podmínek.
Rovněž výsledkové listy zůstanou beze změny, budou mít formu Protokolu o výsledcích
laboratorních vyšetření, akreditovaná metoda bude označena hvězdičkou (*).
Do konce roku 2015 bude přechodné období, kdy budeme přijímat ještě srážlivé vzorky
a staré žádanky. Staré zásoby žádanek a zkumavek můžete používat do vybrání, budou
tolerovány. Nové žádanky Vám budou zaslány na Vaši adresu, nebo je možné je nalézt
na inernetových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc http://www.fnol.cz v záložce
Odborná veřejnost » Dokumenty laboratoří TO » Žádanky TO.
Informace o dalších prováděných vyšetřeních včetně odběrových nádob naleznete
na internetových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc http://www.fnol.cz v záložce
Odborná veřejnost » menu: Laboratorní vyšetření » Dokumenty laboratoře TO » Laboratorní
manuál nebo » Prováděná vyšetření.
V případě dotazů prosím kontaktuje vedoucího lékaře Laboratoře infekčních markerů
MUDr. Markétu Zemanovou, Ph.D., tel.č. 588 442 256 nebo 734 787 740.
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