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SÚPRAVA NA ODBER A PREPRAVU VZORIEK  
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Súprava určená na odber,  transport a skladovanie vzoriek krvi pre neinvazívny prenatálny test 

VERACITY 

 

UPOZORNENIE 

• Určené pre in vitro diagnostiku 

• Skúmavky na odber krvi sú určené len na jedno použitie. 

• Skladujte súpravy a gélové balenia pri izbovej teplote (15 ° C až 25 ° C). Správne uložené 

súpravy sú stabilné do dátumu spotreby. 

• Nepoužívajte súpravy po uplynutí doby použiteľnosti. 

• Nezmrazujte odobraté vzorky. 

• Dodržujte preventívne opatrenia, aby ste zabezpečili správne zaobchádzanie so sklenenými 

skúmavkami a predišli ich rozbitiu. 

• Vyvarujte sa možnému biologickému nebezpečenstvu počas odberu krvi v súlade s 

lokálnymi a národnými predpismi. 

 

OBSAH VÝROBKU 

Táto sada obsahuje: 

 

Dve (2) sterilné skúmavky na odber  krvi pre voľnú DNA BCT. 

 

 

 

Nasledujúce obalové materiály: 

Jedno (1) absorpčné púzdro a jeden (1) uzatvárateľný  bio-odpadový vak. 

Jedno (1) balenie gélu. 

Jedno (1) balenie striebornej ochrannej bublinkovej fólie. 

 

 

Nasledujúca dokumentácia: 

Jedna (1) karta s čiarovým kódom (3 štítky s čiarovým kódom). 

Informačný formulár k vzorkám (SIF). 

Informovaný súhlas. 
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POKYNY NA ODBER VZORKY 

 

1. Vyplňte informačný formulár  k vzorke (SIF). 

2. Na štítky s čiarovým kódom vypíšte celé meno pacienta a pripevnite ich k skúmavkám (BCT1 

a BCT2) a tiež  na informačný formulár k vzorke (SIF). 

3. Odoberte vzorku periférnej žilnej krvi  tak, aby ste sa vyhli spätnému toku, pomocou 

nasledujúceho postupu 

i. Počas odberu držte ruku pacienta v polohe smerom nadol 

ii. Ubezpečte sa, že držíte skúmavku zvislo zátkou hore tak, aby počas odberu 

 obsah skúmavky neprichádzal do kontaktu so zátkou alebo koncom ihly 

iii. Škrtidlo uvoľnite do 2 minút po nasadení, alebo len čo začne tiecť krv. 

4. Odoberte 10 ml periférnej krvi do každej skúmavky. 

5. Jemne premiešajte obe skúmavky tak, že ich 10-krát obrátite o 180 stupňov. 

6. Umiestnite skúmavky s odobratou krvou do absorpčného púzdra. 

7. Vložte púzdro do bio-odpadového vrecka a pevne ho utesnite. 

8. Balenie gélu preložte cez vrecko so vzorkou. 

9. Vložte obsah do strieborného ochranného vaku a pevne ho utesnite. 

10. Zalepené vrecko a SIF (sample information form)  vložte do prepravnej škatule. 

11. Zabezpečte prepravu súpravy tak, aby vzorky dorazili do laboratória NIPD Genetics do 8 dní 

od odberu. 

 

 

UPOZORNENIE 

• Pri označovaní, odbere vzorky a preprave postupujte presne podľa pokynov. 

• Pred zabalením vzorky a transportom overte, či sú všetky identifikátory pacienta správne a či 

spĺňajú všetky požiadavky uvedené v návode k odberu. 

 

PODPORA  A INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKE 

Ak potrebujete pomoc alebo ak si chcete objednať ďalšie súpravy, zavolajte na tel. číslo +(357) 222 

66 888 , alebo veracity@nipd.com. Ďalšie informácie sú dostupné online na www.nipd.com 

 

Distribútor testov pre Slovensko je Genovital s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov, prevádzka Kúpeľná 6, 

080 01 Prešov. Tel. kontakt: +421 905 665 653, +421 903 786 480, alebo nás kontaktujte 

prostredníctvom webovej stránky www.nipd.sk. 
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