Инструкции за взимане и изпращане на проби
Цялостна периферна кръв
Точният анализ на циркулиращата туморна ДНК изисква правилна техника на събиране и обработване на пробата. Неспазването на
тези инструкции може да компрометира резултатите, поради разреждане на циркулиращата туморна ДНК със свободна ДНК от
разградените бели кръвни клетки.

Взимане на проба
Моля, използвайте само епруветките, които се съдържат в комплекта за взимане и изпращане на проби FoundationOne®Liquid CDx и не закривайте етикетите на епруветките. Други епруветки няма да бъдат приемани. Foundation Medicine не носи
отговорност, ако при получаване на пробите се установи, че комплекта за събиране на проби или епруветките за вземане
на кръв са подменени.

1

Проверете специалните епруветки, съдържащи се в комплекта за
събиране и изпращане на FoundationOne Liquid CDx, за да се
уверите, че течността е бистра, без помътняване или кристали.

2

Поставете върху всяка епруветка предоставените етикети,
отбелязвайки датата на вземане на кръвта и двата уникални
идентификатора на пациента. Моля, включете дата на раждане и
идентификационния номер на поръчката.

3

Вземете две епруветки цялостна кръв (8.5mL за епруветка).
Нивата на циркулираща туморна ДНК могат да намалеят след
химиотерапия и се препоръчва кръвни проби да се вземат малко
преди химиотерапията или поне две седмици след предшестваща
терапия.

5

Поставете пробата с попълнения Формуляр с искане за
изследване (ФИИ) (не забравяйте да включите диагнозата на
пациента), налични доклади и придружаващи документи в кутията
за взимане и изпращане на FoundationOne Liquid CDx.

• Убедете се, че върху всяка епруветка са поставени

предоставените етикети, посочващи датата на вземане на
кръвта и двата уникална идентификатора на пациента Моля,
включете дата на раждане и идентификационния номер на
поръчката.

6

Организирайте вземането от куриер, за предпочитане на същия
ден, когато е била взета кръвта, като поръчате приоритетно за
едно денонощие изпращане на стайна температура.
Не замразявайте кръвните проби и не ги слагайте в хладилник

• Предотвратете обратния поток: епруветките съдържат

Температурата е важна.
Съхранявайте на стайна температура (4-35°C).

• Вземете пробата с венепункция.
• Напълнете епруветките до отбелязаното ниво (8.5mL за

НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ.

химически добавки и е важно да се избегне навлизането им в
кръвната циркулацията на пациента.

епруветка).

4

Извадете епруветката от адаптера и веднага смесете чрез
внимателно обръщане 8 до 10 пъти. Неправилното или
забавеното смесване може да доведе до неточни резултати от
изследването. Едно обръщане е пълно завъртане на китката на
180 градуса и обратно, както е отбелязано на фигурата по-долу.

Обърни

Обърни

Опаковайте и изпратете пробите до лаборатория на Foundation Medicine. Всеки комплект трябва да се използва
за един пациент. Не включвайте различни проби от пациента в една и съща кутия.

Инструкции за изпращане на проби
1. Моля, поставете комплекта за изпращане на

пробата (включително проби и документи) в плика
за изпращане, като се уверете, че първичните
контейнери (епруветки) са обозначени с двата
уникални идентификатора на пациента.
Моля, запечатайте плика преди изпращането.
Уверете се, че товарителница за въздушен
транспорт заедно с всички останали документи
(Митническата фактура и Разрешението за внос) са
готови, те трябва да бъдат извън плика за доставка.

2. Моля, изчакайте куриера за да вземе пробата, като

предадете запечатания плик и всички документи за
изпращане до:

Foundation Medicine GmbH
Nonnenwald 2, Building 433
82377 Penzberg
Germany

Foundation Medicine®, FoundationOne® and FoundationOne®Liquid CDx са регистрирани
търговски марки на Foundation Medicine®, Inc.
Roche е лицензиран дистрибутор на продуктите на Foundation Medicine® извън Съединените
американски щати. M-BG-00000316
РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99
Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един
градски разговор).

