Инструкции за пробата
Свежи проби (Цялостна периферна кръв или
костно-мозъчен аспират)
Пробата трябва да съдържа > 20% елементи с ядра за оптимален анализ.
ЦЯ Л ОС Т Н А П Е Р ИФ ЕРНА К РЪВ

КОСТН О-МОЗЪЧЕН АСП ИРАТ

1

Напълнете една EDTA (с лилава капачка) епруветка с кръв.

1

Вземете 2,5 мл костно-мозъчен аспират в една EDTA
(с лилава капачка) епруветка.

2

Вземете 2,5 мл кръв в една PAXgene епруветка за
изолиране на РНК (вижте отделната инструкция за
допълнителни данни).

2

3

Убедете се, че на EDTA и PAXgene епруветките са
поставени етикети с вида на пробата (напр., PB peripheral
blood= периферна кръв), датата на взимане на кръвта и
двата уникални идентификатора на пациента (етикетите са
включени в комплекта).
Изпратете и ДВЕТЕ епруветки при стайна температура, като
потвърдите ускореното/за едно денонощие изпращане с куриер,
за да гарантирате доставка на следващия ден (вижте инструкциите
за изпращането по-долу за повече данни).

Убедете се, че епруветката е правилно етикетирана с
вида проба (напр., BMA bone marrow aspirate=
костно-мозъчен аспират), дата на взимане и двата
уникални пациентски идентификатора (етикетите са
включени в комплекта).

3

Изпратете при стайна температура, като потвърдите
ускореното/за едно денонощие изпращане с куриер,
за да гарантирате доставка на следващия ден (вижте
инструкциите за изпращането по-долу за повече
информация).

4

Допълнителни изисквания за изпращане на пробите
1. Цялостната периферната кръв и костно-мозъчния аспират трябва да бъдат получени в деня след вземането на пробата за
оптимален анализ, тъй като чувствителността на откриването може да намалее с времето. Моля, осигурете изпращането на
пробите от понеделник до четвъртък, при стайна температура, и потвърдете ускореното/за едно денонощие изпращане с
куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден. За пробите, изпратени в петък, трябва да потвърдите ускорено за
едно денонощие изпращане с куриер и се приемат до 14.00 ч. в събота.
2. Неопластичните/ лезионни клетки трябва да представляват поне 20% от всички ядрени клетъчни елементи (туморното
съдържание ще се определя на базата на цитоморфологичен преглед заедно с други подкрепящи лабораторни резултати,
когато е уместно).
3. Пробите НЕ трябва да бъдат замразявани преди изпращането.
4. Моля, изпратете актуални или скорошни резултати от лабораторни изследвания (напр., пълна кръвна картина / с
диференциално броене, резултати от флоуцитометрия, окончателен патологичен доклад на костния мозък), ако има
такива.

Изисквания за изпращане на екстрахирана нуклеинова
киселина
Вид нуклеинова киселина

СРЕДА НА ИЗПРАЩАНЕ

КОНЦЕНТРАЦИЯ*

ОБЕМ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Изпратете в рамките на едно
денонощие, замразена със сух
лед

ДНК

Свободна от
нуклеаза вода

Picogreen: ≥3,5 ng/ μl
UV: ≥10 ng/μl

≥60 μl

РНК

Свободна от
нуклеаза вода

Ribogreen: ≥20 ng/μl

≥30 μl

Изпратете в рамките на едно
денонощие, замразена със сух
лед

* Моля, посочете концентрацията във формуляра с искане за изследване.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
1. Моля, извадете документите (Митническа фактура и
Разрешението за внос) от комплекта за доставка на проби на
FoundationOne® Heme.

5. Моля, изчакайте куриера за да вземе пробата, като предадете
запечатания плик и всички документи за доставката.

2. Моля, поставете пробите и Формуляра с искане за изследване за
FoundationOne® Heme (TRF) в комплекта за доставка на проби на
FoundationOne® Heme.
3. Моля поставете Комплекта за доставка на проби в плика за
доставка и запечатайте преди изпращане.
4. Моля, разпечатайте етикетите за доставка (товарителница за
въздушен транспорт), които ще бъдат доставени с имейл след
искането за вземане на пробата и ги подгответе заедно с всички
останали документи (Митническата фактура и Разрешението за
внос), те трябва да бъдат готови извън плика за доставка).

Моля, потвърдете приоритетно за едно денонощие изпращане с куриер, за да гарантирате доставка на следващия ден.
(Забележка: По изключение, когато е необходима съботна доставка, трябва да бъде обозначена на товарителницата за въздушен
транспорт, за да се гарантира правилното обслужване).
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