
ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET 
1145 Budapest, Amerikai út 57. (1591 Pf. 425.) 

 

A dokumentum az Országos Idegtudományi Intézet szellemi tulajdona. 
Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A dokumentumban szereplı 
információkat csak a minıségbiztosítási rendszer mőködtetéséhez lehet felhasználni. 

 

 
 

INTÉZETI SZABÁLYZAT 
 

LABORATÓRIUMI MINTAVÉTELI SZABÁLYZAT 
 
 
A dokumentumot 
készítette: ________________________ 2010. december 01. 

A dokumentáció 
kódja: 

SZ-13,01 

 
Gál Anna 

mb. laborvezető helyettes 
Dátum 

Változat száma: 01 

Jóváhagyta: ________________________ 2010. december 01. Oldalak száma: 21 

 
Dr. Gusztonyi Ágnes 

főigazgató 
Dátum Mellékletek 

száma: 
- 

Minőségügyi 
szempontból 
ellenőrizte: ________________________ 2010. december 01. 

Érvénybelépés 
időpontja: 

2010.12.01. 

 
Zrínyi Miklósné 

minőségügyi referens 
Dátum Felülvizsgálat 

időpontja: 
2010.12.01. 

 
 
MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE 
 

Módosította 
Aláírás / dátum 

Változat 
száma 

Módosított 
oldalszám 

Jóváhagyta 
Aláírás / dátum 

Ellenırizte 
Aláírás / dátum 

Kibocsátás 
idıpontja 

      

      

      

      

      

Az egyes példányok tulajdonosait a szétosztási 
lista tartalmazza sorszám szerint. 

Nyilvántartott példány: � Munkapéldány : � 

A példány sorszáma : �� 
 



INTÉZETI SZABÁLYZAT 
 

LABORATÓRIUMI MINTAVÉTELI SZABÁLYZATA 
 

A dokumentum kódja: SZ-13,01 Oldal: 2/21 
Érvénybelépés idıpontja: 2010.12.01.   
Felülvizsgálat idıpontja: 2010.12.01. Változat száma: 01 
 

Tartalomjegyzék 

1. Mintavétel .......................................................................................................................................... 4 

1.1. Vérminták vétele ........................................................................................................................ 4 
1.1.1. Vérvétel zárt vérvételi rendszerrel: .........................................................................................5 
1.1.2. Vérvétel fecskendıvel..............................................................................................................6 
1.1.3. Vérvétel tartós kanülbıl ...........................................................................................................7 
1.1.4. Artériás vérvétel vérgáz analízishez. ......................................................................................7 
1.1.5. Haemocultura levétele (Bakt/ Alert) .....................................................................................7 
1.1.6. Vér vétele szerológiai vizsgálatokra (vércsoport, vírus stb.) ..............................................9 
1.1.7. Helytelen vérvételi technika hatása az eredményekre.....................................................9 

1.2. Liquor minta vétele..................................................................................................................... 9 

1.3. Vizelet minták vétele................................................................................................................ 10 

1.4. Széklet minták vétele ............................................................................................................... 13 
1.4.1. Széklet mintavétel módja bakteriológiai vizsgálathoz .....................................................13 
1.4.2. Széklet mintavétel módja széklet vér kimutatáshoz..........................................................13 

1.5. Végbélkaparék vétele............................................................................................................. 14 

1.6. Szájgarat .................................................................................................................................... 14 

1.7. Orrgarat ..................................................................................................................................... 14 

1.8. Orrüreg....................................................................................................................................... 14 

1.9. Köpet.......................................................................................................................................... 14 

1.10. Endortachealis aspiratum...................................................................................................... 15 

1.11. Sebváladékok ......................................................................................................................... 15 
1.11.1. Nyílt felszínő sebek .................................................................................................................15 
1.11.2. Zárt felszíni sebek ...................................................................................................................15 
1.11.3. Mély sebek..............................................................................................................................15 
1.11.4. Drainek ....................................................................................................................................16 

1.12. Egyéb steril testfolyadékok.................................................................................................... 16 

1.13. Szövetminta............................................................................................................................. 16 

1.14. Bakteriológiaia vizsgálati minták vétele, tárolása, szállítása ............................................. 16 

2. Mintavételi edények....................................................................................................................... 17 

2.1. Vérvételi csövek (Sarstedt)...................................................................................................... 17 
2.1.1. Szérum nyerésére alkalmas csövek: ....................................................................................17 
2.1.2. Véralvadási vizsgálatokhoz alkalmas citrátos csövek:.....................................................17 
2.1.3. EDTA csı:...................................................................................................................................18 
2.1.4. Heparinos plazma nyerésére alkalmas csı:.......................................................................18 
2.1.5. Vércukor meghatározásra alkalmas csı (Profil, Terhelés)...............................................18 
2.1.6. Süllyedés meghatározására alkalmas csı (Felnıtt).........................................................18 
2.1.7. Vérvételi tők..............................................................................................................................18 

2.2. Liquor vételéhez szükséges edény ......................................................................................... 19 

2.3. Vizeletminta vételhez használatos edények......................................................................... 19 



INTÉZETI SZABÁLYZAT 
 

LABORATÓRIUMI MINTAVÉTELI SZABÁLYZATA 
 

A dokumentum kódja: SZ-13,01 Oldal: 3/21 
Érvénybelépés idıpontja: 2010.12.01.   
Felülvizsgálat idıpontja: 2010.12.01. Változat száma: 01 
 

2.4. Széklet mintavételéhez használt edények ............................................................................ 19 

2.5. Végbélkaparék vételéhez szükséges anyagok .................................................................... 19 

2.6. Köpet mintavételhez szükséges edény.................................................................................. 19 

2.7. Torokváladék vételéhez szükséges edény ............................................................................ 19 

2.8. Orrváladék vételéhez szükséges eszköz ................................................................................ 19 

2.9. Sebváladék vételéhez szükséges anyag............................................................................... 19 

2.10. Egyéb steril testfolyadékok (Punctatum) vételéhez szükséges edények ........................ 19 

2.11. Szövetminta vételéhez szükséges edény ............................................................................ 19 

3. A mintavétel idejére, körülményeire vonatkozó információk .................................................. 20 

3.1. Gyógyszerszint:.......................................................................................................................... 20 

4. Minták jelölésére vonatkozó utasítások....................................................................................... 20 

4.1. Az intézet saját laboratóriumába........................................................................................... 20 

5. Minták tárolási idejére, körülményeire vonatkozó utasítások .................................................. 20 

6. Minták szállítása .............................................................................................................................. 20 

7. A mintavétellel kapcsolatos biztonsági elıírások: ..................................................................... 20 

A mintavétel végzésére jogosult személyek ................................................................................... 21 

8. A mintavételi szabályzat betartásáért felelıs személyek.......................................................... 21 

 



INTÉZETI SZABÁLYZAT 
 

LABORATÓRIUMI MINTAVÉTELI SZABÁLYZATA 
 

A dokumentum kódja: SZ-13,01 Oldal: 4/21 
Érvénybelépés idıpontja: 2010.12.01.   
Felülvizsgálat idıpontja: 2010.12.01. Változat száma: 01 
 

1. Mintavétel 

1.1. Vérminták vétele 

Befolyásoló tényez ık: 
Vérvétel idıpontja: 
Általában reggel, ideálisan 7 és 9 óra között, lehetıleg éhgyomorra. 
Pl. a kortizol és a vas szint reggel magasabb. 
A beteg lehetıleg 12 órával elıtte ne egyen és 24 órával elıtte ne fogyasszon szeszes italt, 
kávét. 
Ne dohányozzon vérvétel elıtt. 
 
Éhgyomri mintavétel javasolt (12 óra): 
Glukóz, Triglicerid, Koleszterin, Vas és Foszfát meghatározás elıtt. 
 
Étkezés után (Postprandiális állapot) emelkedik a glukóz, inzulin, triglicerid, ionizált Ca, 
LDH, 
Csökken a Chlorid, Kálium, Foszfát. 
 
Testhelyzet: 
Elızıleg 15 percen át változatlan legyen. 
Ha fekvı testhelyzetbıl felállunk, csökken az intravasalis térfogat, ezáltal a vér nem 
ultrafiltrálható összetevıinek koncentrációja akár 10 %-kal magasabb lehet: 
A vér összes alakos elemei (tehát a haemoglobin, haematokrit is!) 
Fehérjék, enzimek, lipoproteinek, koleszterin, trigliceridek és az 
összes fehérjéhez kapcsolódó anyag (hormonok, bilirubin, Ca, Fe stb.) 
Tehát, fekvı beteg esetén fekvı helyzetben, 
járó betegnél ülı helyzetben kell vért venni. 
 
Napszaki ingadozás figyelembevétele: 
A koncentráció értékek 24 órás ingadozásait hormon meghatározásoknál kell számításba 
venni. Pl. a kortizol szint reggel magasabb, a TSH este magasabb. 
 
Fizikai aktivitás figyelembe vétele: 

- Egyszeri erıs fizikai megterhelés következtében fokozottan kerülnek a vérbe: 
leukocyták, húgysav, laktát, Kálium, LDH, CK, GOT.  
Csökken a glukóz, foszfát. 

- Rendszeres tréning során emelkedik: karbamid, kreatinin, húgysav, T4, HDL-
koleszterin, szabad zsírsavak. 
Csökken az LDL-koleszterin, Triglicerid. 

- A beteg hosszabb idejő immobilizációja a csontlebontás miatt fokozott kálcium 
kiválasztáshoz vezet. 

Eszközök el ıkészítése: 
Gumikesztyő, 
Bırfertıtlenítı oldat (Op-Derm Medical) 
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Különbözı vastagságú vérvételi tők, esetleg szárnyas tő, 
Géz vagy papírvatta 
Ragtapasz 
Leszorító gumi 
Veszélyes hulladék tároló,  tő-égetı 
A zárt vérvételi rendszerhez tartozó megfelelı azonosítókkal ellátott 
mintavételi csövek.  
A Hospitaly programból kinyomtatott laboratóriumi kérılapon a program által generált 
laborsorszám. 
A beteg azonosítása: 
Meg kell kérdezni a beteg nevét, adatait, össze kell vetni a kérılapra és a csövekre írt 
adatokkal. 
Vénás vérvétel helye: 
Soha ne az infúzió bekötés helye felett! 
A kanülbıl vett vér szennyezıdhet infúziós oldattal. 
Ha meg kell ismételni a vérvételt, a másik karon végezzük el. 
 

1.1.1 Vérvétel zárt vérvételi rendszerrel: 

A beteg azonosítása: meg kell kérdezni a beteg nevét, adatait (kórterem, ágy szám) össze kell 
vetni a kérılapra és a csövekre írt adatokkal. 
A beteg mindkét karját tekintsük meg, keressünk megfelelı vénát a vérvételhez. 
Véna kiválasztása (cubitalis, kézháti vagy csukló): legmegfelelıbb a median cubitális véna, de 
a cephalicus és a basilicus is alkalmas. 
Ezt követıen a vérvétel során viseljünk gumikesztyőt! 
Kar elıkészítése: helyezzük a beteg karját olyan pozícióba, hogy mind a beteg, mind a 
magunk számára kényelmes legyen. 
Leszorító felhelyezése a felkarra, feszesen, de ne túl szorosan. A vénát punkció elıtt lehetıleg 
rövid ideig pangassuk, az érleszorítás legfeljebb 1 percig tartson. A páciens ne szorítsa ökölbe 
a kezét. 
 
A szerelék összeállítása: A tőt rátesszük a vérvételi csıre, de a tővédıt még ne vegyük le. 
Bırfertıtlenítés a vérvétel helyén a hatóidı figyelembe vételével. 
 
Vérvétel: a tővédıt eltávolítjuk, a tőt határozott mozdulattal a vénába vezetjük. 
 
A csövek felhelyezése a tőre az alábbi sorrendben: 

- Haemokultúra 

- Adalék nélküli kémcsı (fehér kupakos) 

- Na-citrátos csı (zöld kupakos alvadási és lila kupakos süllyedéses) 

- EDTA-s csı (piros kupakos) 

 
Bal kézzel rögzítjük a tőt, és jobb kézzel toljuk be a tőre ütközésig a vérvételi csövet. 
Ha a tő a véna lumenében van, akkor a vér azonnal folyni kezd a csıbe. 
Az utolsó csı felhelyezésekor a strangulációt meg lehet szüntetni. 
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Vérmennyiség: teljesen, illetve a jelig meg kell tölteni a vérvételi csöveket. 
Amíg a vákuum vért szív a csıbe, nem szabad lehúzni a csırıl! 
Ha az utolsó csı is megtelt, lehúzzuk a tőrıl a csövet. 
Ezután eltávolítjuk a tőt a vénából és pár percig tampont szorítunk a szúrás helyére. 
Kérjük meg a beteget, hogy enyhe nyomással tartsa ott 10 percig. 
A használt tő hegyét leégetjük a tő-megsemmisítıben, ráhelyezzük a védı kupakot és a 
veszélyes hulladék tartályba helyezzük. 
Keverés: rögtön a vérvétel után 4-5-ször át kell forgatni a csöveket körkörösen 180-kal, hogy 
az alvadás gátló (vagy elısegítı) anyag elkeveredjen. 
Teljes megfordítás alatt azt értjük amikor a levegı buborék a csı egyik végébıl áthalad a 
másik végébe. 
Rázni nem szabad a csöveket, hab ne képzıdjön! 
Az in vitro hemolízist el kell kerülni. 
A hemolízist okozhatja még túl vékony tő, vagy ha a minta melegben, napfényben sokáig áll. 
 
Mi a teendı, ha nem folyik a vér a csıbe: 

- a tő hegyének ferde éle hozzászívódott a véna falához – kissé forgassuk el a tőt a 
véna üregében 

- a tő keresztülhatolt a véna falán – kissé húzzuk vissza a tőt 

- a tő nincs teljesen benne a vénában –kissé toljuk elıre a tőt 

- az érszorító túl szoros vagy túl régóta van megszorítva – lazítsunk az érszorítón 

Mi a teendı, ha a vér áramlás elapad a vérvétel közben: 
- túl erıs a szívás a vénában, a véna össze van esve – húzzuk ki a csövet a egy 

másodpercre, majd helyezzük ismét vissza 

- a tő pozíciója megváltozott a vérvétel közben, a tő már nincs a vénában - hemathoma 
esetén egy másik helyen ismételjük meg a vérvételt 

 

1.1.2 Vérvétel fecskendıvel 

Ha bármilyen okból úgy döntünk (pl. gyenge véna, gyermek, csecsemı,) hogy az adott 
betegnél nem alkalmazzuk a zárt vérvételi rendszert, akkor az alábbiak szerint kell eljárni. 
A megfelelı tő kiválasztása és az eszközök elıkészítése után a véna leszorítását mindaddig 
fenn kell tartani, amíg a vérvétel tart. 
A levett vért közvetlenül és azonnal a kinyitott vérvételi csıbe csepegtetjük. 
Ha a csı a jelig megtelt, rátéve a dugót, azonnal 6-8-szor összeforgatjuk az alvadás gátlóval. 
Az alvadás megakadályozása miatt nagyon fontos az idıtényezı. 
Gyakran elıfordul, hogy mire a csı kellıen megtelik, az alvadási folyamat már megindul, 
mivel késik az alvadás gátlóval való keveredése. 
Tilos a csıben keletkezett alvadék eltávolítása után a laborba küldeni a mintát! 
Tilos továbbá a csı erıteljes rázása, hab nem képzıdhet a csıben, a hemolízist el kell kerülni. 
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1.1.3 Vérvétel tartós kanülbıl 

Igen nagy a veszélye annak,, hogy a tartós kanülbıl vett minta elszennyezıdik. A 
szennyezıdés származhat infúziós oldatokból, melyek a vért hígítják, vagy a bennük levı 
anyagok zavarják az analízist. 
A legrosszabb, ha az infúzió tartalmazza a vizsgált anyagot, például Kálium vagy vércukor 
szint meghatározás esetén lehet nagy kockázata. 
A kanülbıl történı vérvétel lehetıleg kerülendı, de legalább fiziológiás sóoldattal öblítsük át 
a kanült és az elsı 5 ml vért ne használjuk fel. 
Másik lehetıség, hogy a kanülbıl a kanül térfogatának megfelelı vérmennyiséget szívjuk fel 
egy fecskendıbe. Ezután egy másik fecskendıvel vegyük le a szükséges vérmennyiséget, 
majd az elsı fecskendı tartalmát fecskendezzük vissza a vénába. 
A vizsgálatokra levett vérrel a jelig töltsük meg a vérvételi csöveket. Majd a dugót 
visszahelyezve a csıre, óvatosan 6-8-szor forgassuk össze az alvadás gátlóval. Erısen rázni 
nem szabad, a csıben hab nem képzıdhet. 
Piros kupakos natív csı esetén a benne lévı vér térfogata bármennyi lehet, nem kötelezı a 
jelig tölteni a csövet és keverni sem kell. 
Egyéb csı típusoknál (kék, lila, fekete) az elıírt térfogatot be kell tartani és a jelig kell tölteni 
a vérvételi csövet. 
 

1.1.4 Artériás vérvétel vérgáz analízishez. 

Kivitelezés helye: a. radialis, a. brachialis, a. ulnaris. 
- pulzáció alapján tapintható (ne hüvelykujjal), 

- bır dezinficiálás, 

- nincs stranguláció, 

- hagyományos tővel, fecskendıbe maximum 1 ml, 

- ha az analizátor a beteg mellett van, vérvétel, heparinozott kapilláris csövekbe, 

- ha továbbítani kell a mintát, a fecskendıt jég közé kell helyezni, 

- az analízis maximum 10 percen belül el kell végezni, 

- a szúrás után minimum 15 percig komprimálni kell az artériát. 

 

1.1.5 Haemocultura levétele (Bakt/ Alert) 

Tárolás: 
A hemokultúrás palackok tárolása: 
Hővös helyen (15-30 C-on), fénytıl védve. 
Ha a hőtıszekrényben állva a folyadékban felhısödés keletkezik, szoba hıre felmelegedve az 
eltőnik. 
A mintavétel módja: 

- A palackot szoba hıre vagy testhımérsékletre kell melegíteni. 

- A mőanyag kupakot lepattintani. 

- A gumidugót fertıtleníteni kell, 70 %-os alkoholos fertıtlenítı szerrel kétszer kell 
lemosni. 
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- A vérvétel az asepsis szabályainak szigorú betartásával történjen. A vérvétel helyének 
fertıtlenítésére Betadin oldat ajánlott. 

- A bırfelszín száradását követıen végezhetı el a vérvétel. Ezután a vérvétel helyét 
nem szabad kézzel érinteni. 

- A vérvétel steril egyszer használatos tővel, fecskendıvel vagy zárt 

- Vérvételi rendszerrel történhet. 

- Az ép, perifériás vénák a legalkalmasabbak. 

- A „felnıtt” palackba 5-9 ml vért, a „bébi” Pedi/Bakt palackba 2-4 ml vért 
fecskendıvel beoltani. 

- (A szükségesnél kevesebb vér beoltása téves negatív eredményhez vezethet, 4 ill. 10 
ml-nél több vér pedig az automatikus észlelést lehetetlenné teszi, vagyis 
hagyományos módon lehet csak feldolgozni.) 

- A beoltott palackra kérjük ráírni a beteg nevét és az osztályt. 

- Kérjük , leukoplasztot vagy egyéb címkéket a palackra ne ragasszanak, mert az 
automatát ezek károsítják, eltávolításukkor pedig sérülhet a vonalkód. 

- A tő kihúzása elıtt  a fecskendı levételével biztosítjuk, hogy a beoltott palackba a 
levegı bejusson. 

- Figyelem, anaerob palackot levegıztetni nem szabad! 

A mintavétel ideje: 
- Az antimikrobás kezelés megkezdése elıtt kell mintát venni. 

- Ha kezelésben részesül, de állapota megengedi, 1-2 nap szünetet kell tartani a 
mintavétel elıtt. 

- Ha ez nem lehetséges, az utolsó dózist követı legtávolabbi idıpontban kell vért 
venni. 

- Célszerő a hidegrázás alatt levenni a mintát, a csíraszám ilyenkor a legmagasabb. 

- Inrtavasculáris fertızések, infektív endocarditis esetén a bakteriaemia folyamatos, 
ilyenkor a láztól függetlenül, 24 órán belül legalább 3 vérvétel ajánlott. 

Szállítás: 
- Lehetıleg minél elıbb jutassák el a laboratóriumba. 

- Akadályoztatás esetén 37 C-on illetve szobahın tárolható. 

Adminisztráció: 
- Kérjük a szokásos Vegyes-bakteriológiai vizsgálati kérılapot kitöltve mellékelni. 

- A palackon található lehúzható vonalkód csíkot szíveskedjenek a vérvétellel 
egyidejőleg a kérılapra ragasztani. 

- Mivel a készülékbe csak azonosító számmal jelölt anyagok vihetık be, kérjük minden 
esetben a beteg törzskönyvi számát feltüntetni. 

- Ha valamilyen okból a betegnek törzskönyvi száma nincs (és nem is lesz), a teljes 11 
jegyő személyi számot kérjük. 

Figyelem! A palackok alján található fehér réteg, alján sötétzöld koronggal, széndioxid 
érzékelı. Nem szükséges és nem is lehet felrázni, felkeverni, felolvasztani. Kérjük , ezzel ne 
próbálkozzanak. 
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Ha a palack alján zöld helyett sárga kör látható, a palack hibás, kérjük, bontatlanul a 
laboratóriumba visszajuttatni, ráírva, hogy hibás. 
 
 
 

1.1.6 Vér vétele szerológiai vizsgálatokra (vércsoport, vírus stb.) 

5-10 ml vért kell venni aszeptikusan, egyszer használatos fecskendıvel, vagy zárt vérvételi 
rendszerrel. 
Adalék anyagot nem tartalmazó natív vérvételi csı: 
A botulotoxin kimutatáshoz 15-20 ml vérre van szükség. 
A vérlepény összehúzódásának elısegítése érdekében a mintát 12 órán át tartsuk szobahın, a 
továbbiakban pedig tároljuk hőtıben, ha nem kerül szállításra. 
Ha több napig kell tárolni a mintát, 12 óra után végezzük el a lesavózást. 
Az antitest kimutatásra szánt savókat 4 °C-on, a vírus antigén kimutatásra szánt mintákat 
pedig -20 C-on tároljuk. 
Hosszabb postai szállítás elıtt a savót el kell választani. Ilyen esetben kérjuk a laboratóriumba 
hozni a csövet centrifugálás és savó elválasztás céljából. A savót fagyasztva is lehet tárolni. 
 

1.1.7 Helytelen vérvételi technika hatása az eredményekre 

- Helytelen strangulálás: > 3 perc esetén hemokoncentráció a pangás következtében: 
összfehérje, hgb, htc, GPT, vas, laktát emelkedik. 

- Pumpálás ököllel: Kálium emelkedik. 

- Infúzós kontaminácó: glukóz, Kálium, magas lehet. 

Higulás: ionok, vérkép. 
- Hemolízis: 

- túl vékony, túl vastag tő alkalmazása turbulenciát okoz, 

- nagy vákumos csı, gyors áramlás, 

- a fecskendıvel túl gyorsan nyomják át a vért a csıbe, 

- az alvadásgátlóval történı erıs összerázás, 

- a minta melegen, napfényen sokáig áll, 

Ilyenkor a vvt-bıl kiszabaduló anyagok szintje emelkedik: K, LDH, GOT, vas, 
Foszfát, Ammónia, Összfehérje. 
A kiszabaduló anyagok interferenciát okozhatnak a következı tesztekben: CK, 
koleszterin nı, bilirubin csökken. 

- Szeparátor gél jelenléte: gyógyszerek adszorbcióját okozhatja: triciklikus 
antidepresszánsok, antiarritmiás szerek. (jelenleg nem használjuk) 

1.2. Liquor minta vétele 

Liquor vétele az aszepszis szabályainak szigorú betartásával történjen. 
A bırt jódos oldattal kell csíramentesíteni. 
Amennyiben több liquor mintát veszünk, bakteriológiai feldolgozásra lehetıleg a második, 
rendszerint a legzavarosabb porciót tartalmazó csövet küldjük. 
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Rutin bakteriológiai feldolgozásra 1 – 2 ml, 
gomba és Mycobacterium kimutatására minimálisan 2 ml minta szükséges. 
Az ürülı liquort steril, csavaros kupakú vagy speciális gumidugós csıbe fogjuk fel. 
Papírdugós csövet NE használjunk. (10 ml-es natív csı, Becton) 
 
Azonnal laboratóriumba kell szállítani! 
Neisseria meningitidis és Haemophilus influenzae által okozott meningitis gyanújánál 
szigorú szabály a minta 37 C-on való szállítása és tárolása a feldolgozásig. 
Ismeretlen etiológiájú bakteriális meningitis gyanújakor szobahın történjen a tárolás. 
Ha a klinikai jelek más etiológiára (virális megbetegedés) utalnak, a liquort célszerő hőtve 
szállítani és a feldolgozásig hőtve tárolni. Sreptococcus pneumoniae gyanúja esetén is a 
hőtve tárolás a legkedvezıbb. 
 
Koponyatrauma vagy agytályog dg. anaerob feldolgozást indikál. 
A kérılap elengedhetetlen, Mycobacterium tuberculosis kimutatására irányuló igényt külön 
kell jelezni. 
Ha kevés a liquor, elıször bakteriológiai vizsgálatra küldjünk anyagot. 
 

1.3. Vizelet minták vétele 

 
Elsı reggeli vizeletet (koncentrált) kell használni: 

- Vizelet üledék vizsgálathoz (csak ez megfelelı) 

- Vizelet tenyésztéshez 

- Terhességi teszt esetén 

- Vizelet mikroalbumin meghatározáshoz, ha a 24 órás győjtés nem kivihetı 

Ha a járó beteg otthonról hozza majd magával a vizelet mintát, ehhez kérjen vizeletes poharat 
a laboratóriumban. 
Bizonytalan tisztaságú edényben behozott vizelet mintát nem fogad el a laboratórium. 
Spontán vizelet minta alkalmas az alábbi vizsgálatokra: 

- fajsúly, 

- pH, 

- fehérje kimutatás, 

- cukor kimutatás, 

- aceton kimutatás, 

- urobilinogén kimutatás, 

- bilirubin kimutatás, 

- vvt, haemoglobin, myoglobin kimutatás 

- vizelet ozmolalitás meghatározás 

Második reggeli vizelet alkalmas: 
- vizelet kreatinin koncentráció meghatározás 

- vizelet haemoglobin kimutatás 
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Győjtött vizelet mennyiségi analízishez 24 órán át győjtött vizelet  szükséges az alábbi 
vizsgálatokhoz: 

- vizelet fehérje mennyiségi meghatározás 

- vizelet karbamid mennyiségi meghatározás 

- vizelet húgysav mennyiségi meghatározás 

- vizelet Na, Cl, K, Ca, Foszfor mennyiségi meghatározás 

- vizelet mikroalbumin mennyiségi meghatározás 

- VMA: sósavra győjteni 

Meghatározott idıtartamban győjtött vizelet szükséges az alábbi vizsgálatokhoz: 
- Glukóz mennyiségi meghatározás 

- Clearence meghatározás (minimum 4 óra) 

 
Vizelet győjtés általános szabályai: 

- A beteg számára a laboratóriumból megfelelı győjtı edényt kell kérni a vizsgálatot 
megelızı napon. 

- Ezt az edényt fel kell címkézni (beteg neve, dátum, győjtési idıpont kezdete milyen 
vizsgálat céljára győjtjük a vizeletet). 

- Hővös helyen lefedve kell elhelyezni az edényt. 

- A betegnek meg kell mutatni, hogy hol helyeztük el a számára. 

- Gondoskodni kell róla, hogy más betegek tévedésbıl ne használják. 

- El kell magyarázni a győjtés menetét. 

- A győjtés kezdetének idıpontjában a beteg kiüríti a hólyagját, ezt a vizeletet kiöntjük. 
Most indul a győjtés idıtartama, a kezdés idıpontját a vizsgálatot végzı nıvérnek fel 
kell jegyezni, és gondoskodnia kell a győjtési idı pontos betartásáról. 

- A győjtési idı végén a beteg kiüríti a hólyagját, ez a mennyiség is a győjtött 
vizelethez fog tartozni. 

- Ezután a teljes mennyiséget le kell juttatatni a laboratóriumba. 

- Ha az osztályon a nıvér méri le a győjtött vizelet térfogatát, akkor ezt a vizsgálat kérı 
lapra fel kell jegyezni. Az összes mennyiségbıl legalább 20 ml-t kell leküldeni a 
laborba, és mintavétel elıtt a vizeletet alaposan össze kell keverni. 

 
Bakteriológiai vizsgálatra alkalmas vizelet nyerési módok: 
 
Spontán módon ürített középsugár vizelet: 

- Legalkalmasabb a reggeli elsı vizelet. 

- A mintavételhez megfelelı körülményeket kell biztosítani. 

- Amennyiben a beteg maga veszi le a mintát, világos utasításokkal kell ellátni. 

- A mintát mindig közvetlenül a vizsgálatra használt steril edénybe vegyük. 

- A nıknél feltétlenül szükséges a szeméremtájék gondos, ismételt lemosása a 
húgycsınyílás környékétıl a hüvelybemenet felé. Szappanos, vizes lemosást 
alkalmazzunk, mert a fertıtlenítı szer a vizeletbe jutva gátolhatja a mikrobák 
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növekedését. A nagy és a kis ajkakat szét kell tárni, s a vizelet ürülése alatt is így 
tartani. A férfiaknál a fitymát hátra húzva a húgycsınyílást és környékét le kell mosni 
és a fitymát a vizelet ürítése alatt hátra húzva kell tartani. 

- A vizelet elsı részét hagyni kell kiürülni, majd a vizelet folyását meg nem szakítva a 
középsı porcióból 4-5 ml vizeletet steril edénybe (steril vizeletes csı) kell felfogni 
úgy, hogy közben az edény szájadéka semmihez se érjen hozzá. 

- Amennyiben az urethrában infekciót okozó kórokozó (Ureaplasma és Chlamidia) 
kimutatása a cél, a vizelet elsı porciója a legmegfelelıbb a vizsgálathoz. 

 
Katéterezés: 
Az osztályos orvos jelöli ki a katéterezı személyt. 
Hólyag katéterezés elıtt a húgycsı nyílást és környékét alaposan le kell mosni és a katétert a 
sterilitás szabályainak betartása mellett kell bevezetni. Ügyelni kell arra, hogy a hólyagban 
elegendı vizelet legyen, a katéteren át ürülı vizelet elsı részét kiöntve, a középsı vagy 
késıbb ürülı vizelet porciót kell steril kupakos vizeletes csıbe felfogni. A kupak belsı 
felszínének sterilitására ügyelni kell. 
Az állandó katéterrel rendelkezı beteg esetében a mintavétel soha ne történjen a 
győjtızsákból! Ilyenkor a katéter falát a levezetı csıvel való csatlakozása felett fertıtlenítés 
után steril fecskendıre erısített tővel átszúrva nyerünk vizeletet, amelyet steril vizeletes csıbe 
ürítünk. 
Foley-katéter vég nem alkalmas bakteriológiai vizsgálatra. 
 
Hólyag punkció: 
A hólyag punkcióval nyert vizelet húgyúti infekció alapos gyanúja esetén alkalmas a 
feltételezett kontamináció kizárására. 
A gyakorlatban elsısorban kisgyermekek esetében alkalmazzák, mivel ebben a korban a 
középsugár vizelet levétele többnyire nehézségekbe ütközik. 
Ügyelni kell arra, hogy a hólyag telve legyen vizelettel! 
A punkció helyén a bırfelszínt gondosan dezinficiálni kell. 
A punkcióval nyert vizeletet ugyancsak steril csıbe ürítve tároljuk és szállítjuk. Az így nyert 
vizelet alkalmas lehet anaerob feldolgozásra is. 
Bakteriológiai vizsgálatra 2 – 5 ml vizeletet kell küldeni. 
A vizeletet levétele után 2 órán belül fel kell dolgozni, amennyiben ez nem oldható meg, 
legfeljebb 24 órán át tárolható 4-6 C-on hőtıszekrényben. 
A vizelet hőtés nélküli tárolására, vagy hosszabb idejő szállítására jó eredménnyel 
alkalmazhatók konzerválószert tartalmazó csövek, melyekben a gyártó által megadott 
mennyiségő vizeletet kell tölteni. Ezek az adalékanyagok biztosítják, hogy a csíraszám 24 
órán belül ne változzon. 
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1.4. Széklet minták vétele 

1.4.1. Széklet mintavétel módja bakteriológiai vizsgálathoz 

A székletminták vételének szokásos módja az, ha a WC kagylóba, éjjeli edénybe, ágytálba 
stb. ürített széklet nyákos, gennyes, véres, lehetıleg az edényzettel nem érintkezı részébıl a 
kereskedelmi forgalomban kapható tartályt félig, kétharmadig töltjük meg. 
Helytelen, ha a tartályt pereméig tele töltik, és így a széklet a fedél vagy a dugó mellett 
kiszivárog. Ez nemcsak a fertızési veszély miatt helytelen, hanem nehezíti a laboratóriumi 
feldolgozást is. A székletminták ilyetén vétele nem mentes az idegen székletekben található 
baktériumokkal való szennyezıdés veszélyétıl. 
Helyesebb az edény kibélelése papírvattával vagy papír zsebkendıvel. 
A WC papír már kevésbé megfelelı, mert egyes gyártmányok elıállításakor baktérium 
növekedést gátló anyagokat használnak. 
Az a csecsemıosztályon követett gyakorlat, amelynél a pelenkába ürített székletet vastagon 
vatta tamponra veszik fel és így küldik a laboratóriumba, jó eredményt biztosít. 
Az idegen széklettel való szennyezıdés veszélyét kiküszöböli a vattatamponos vagy pálcás 
mintavétel a végbélbıl. Ennek a módszernek azonban hátránya, hogy többnyire csak kis 
mennyiségő székletet biztosít. 
A tartósítás nélkül beküldött székletminták vizsgálata csak akkor ad megfelelı eredményt, ha 
a mintavétel és a laboratóriumi feldolgozás között 2 –4 óránál több idı nem telt el. Ennél 
hosszabb állás után az érzékeny baktériumok (shigellák, vibrio és campilobacterek) 
rohamosan pusztulnak. 
Ha a minták feldolgozás néhány órán belül nem lehetséges, 4 C-on tartva és szállítva 1 
esetleg 2 napig még megfelelı eredményt nyújtanak. 
Postai szállítás esetén viszont a tenyésztés hatásfoka jelentısen csökken. 
Széklete bakteriológiai vizsgálatra az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSZ) Járványügyi Mikrobiológiai laboratóriumába kell küldeni, ha a betegeknél 
Salmonella, Shigella, Yersinis enterocolitica, Campilobacter, E. coli O 124 vagy egyes 
enteropathogen E. coli fertızés gyanúja felmerül. 
 

1.4.2. Széklet mintavétel módja széklet vér kimutatáshoz 

A megbízható laboratóriumi eredményhez a beteg megfelelı elıkészítése, speciális diéta 
betartása szükséges! 
Ennek részleteirıl a 14. fejezetben a Széklet vér kimutatása vizsgálatnál tud tájékozódni. 
 
Tájékoztató a mintatartó használatáról betegek részére: 
Mielıtt mintát vesz, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! 
Használati utasítás a betegnek: 

- Nyissa fel a tesztnek azt az oldalát, amelyiken az Ön neve fel van írva. 

- Kenjen a pálcikával vékony széklet réteget mindkét kör alakú területre. 

- Ezután úgy zárja be, hogy a fedelet nyomja be a szemben lévı perem alá. 

- Adja át a nıvérnek vagy vigye a laboratóriumba. 

- A mintát fénytıl és hıtıl óvjuk, 14 napig tárolható a vizsgálat elvégzése elıtt. 
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1.5. Végbélkaparék vétele 

Enterobius vermicularis peték kimutatására. 
Reggel, mosakodás és székelés elıtt az anus környékének bırredıit a celofánsapkás 
vattatamponnal megkaparjuk. Ennél egyszerőbb, ha egy 4 cm-es celluxot tapasztunk a 
végbélnyílásra, majd a tárgylemezre ragasztjuk. Másik tárgylemezzel fedve, becsomagolva a 
laboratóriumba küldjük. 
 

1.6. Szájgarat 

A szájgarat és a tonsillák megbetegedéseiben a nyelvet lapoccal vagy kanálnyéllel nyomjuk 
le, majd a buccalis nyálkahártya ill. egyéb szövetek érintése nélkül dörzsöljük a tampont a 
gyulladt területekhez. 
Diphtériára gyanús elváltozás észlelésekor a vattapálcára vett mintával párhuzamosan 
nasopharyngeális tampon, valamint fixálatlan direkt kenet beküldése is javasolt. 
Neisseria meningitidis szőrése kapcsán a kórokozó nagyfokú érzékenysége miatt a levett 
mintát azonnal transzport közegbe kell helyezni. 
Plaut-Vincent angina gyanújakor a szürkés fehér könnyen letörölhetı lepedékbıl a 
tenyésztésre vett minta mellett steril vattapálcával készített kenetet is küldjünk a 
laboratóriumba. 
Soor gyanújakor is ugyanígy készítsünk és küldjünk kenetet a nyálkahártyán kialakult fehér 
felrakódásból. 

1.7. Orrgarat 

Orrgarat nyálkahártháról mintavétel leggyakrabban kórokozó hordozás kimutatása céljából 
történik (N. meningitidis, S. aureus). 
A nasopharyngealis tampont könnyebben bevezethetjük az orrüregebe, ha a beteg orhegyét 
hüvelykujjal kissé felfelé nyomjuk. Óvatosan toljuk elıre a tampont, míg el nem érjük a 
garatfalat. 

1.8. Orrüreg 

Az endonasalis nyálkahártyához dörzsölt vattapálcával veszünk mintát bakterialis rhinitis 
gyanújakor és szőrıvizsgálatok alkalmával. 

1.9. Köpet 

A mintavételkor törekedni kell arra, hogy a váladék a mélyebb légutakból származzon és 
minél kevesebb nyálat tartalmazzon. 
A mintát lehetıleg reggel, csapvizes szájöblítés után, mélyrıl felköhögve steril, széles szájú 
edénybe (steril fedeles vizeletes pohár) kell győjteni. 
Ha Koch bacillus kimutatásra küldjük kék csavaros tetejő mőanyag csıbe vegyük a mintát. 
Amennyiben a köpet nem elég purulens, meg kell ismételni a mintavételt. 
Megfelelı minıségő minta vételét elı lehet segíteni Na Cl aerosolos provokálással vagy 
fizikotherápia segítségével. 
Általában elegendı 48 órán belül 1-2 jó minıségő mintát beküldeni. 
A vizsgálati anyagot a lehetı legrövidebb idın belül a laboratóriumba kell juttatni. 
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Szobahımérsékleten legfeljebb 2 órán, hőtıben is legfeljebb csak néhány órán át 
tartható el a minta. 
Ellenkezı esetben a baktériumok eredeti csíraszám aránya megváltozik, az érzékenyebb 
kórokozók (pl. H. influenzae, S. pneumoniae) elpusztulhatnak és a szájüregi normál flóra 
túlsúlyra jut. 

1.10. Endortachealis aspiratum 

Ugyanolyan diagnosztikus értékő mint a köpet. Minél mélyebbrıl származik, annál jobb 
minıségő a minta. A szívó katétert az orron, szájon vagy tracheostomias nyíláson át le kell 
vezetni egészen a bifurkációig. 
(Felnıttnél a felsı fogsortól kb. 30 cm-re.) 
A fecskendıvel aspirálható váladékot steril csıben, eredeti állapotban a lehetı legrövidebb 
idın belül küldjük a laboratóriumba. 
Legfeljebb néhány órán át tárolható hőtıben. 
 

1.11. Sebváladékok 

1.11.1. Nyílt felszínő sebek 

A mintavételkor nyílt felszínő sebek, fekélyek (pl. decubitusok,diabetikus beteg lábon lévı 
fekélyei) felszínét elıször fertıtlenítsük le és távolítsuk el az elhalt szövetrészeket. Ajánlott az 
fertıtlenítı szeres mosás is: elıször a sebet povidon-iodin (Betadin) és steril fiziológiás NaCl 
1:1 arányú, 5 liternyi keverékével, majd 5 liternyi steril fiziológiás NaCl oldattal öblítjük. 
Ezután aspirációval, kimetszéssel vagy tamponnal nyerjünk mintát az elváltozás széli 
területeinek a legmélyebb részérıl. Ha az elsı próbálkozás nem eredményez aspirátumot, 
fecskendezzünk be néhány ml fiziológiás sóoldatot és szívjuk vissza. 
A mintaszállításhoz a transzport táptalaj a legkedvezıbb. 
Vattapálcával vett transzportközegben nem elhelyezett minta csak aerob baktériumok 
tenyésztésére alkalmas. 
Ha anaerob baktériumok kimutatására törekszünk, a mintát (biopsziás anyagot, aspirációs 
folyadékot és csak végsı esetben tamponnal vett mintát) anaerob transzport táptalajba 
helyezzük. Nagyobb mennyiségő aspirátum natívan is beküldhetı (pl. kupakkal ellátott 
steril tővel zárt fecskendıben) ha a szállítása a laboratóriumba 30 percen belül 
megoldható. 
 

1.11.2. Zárt felszíni sebek 

Zárt felszínő elváltozásokból a bırfelület fertıtlenítése után, tőaspirációval vagy sebészi 
feltárás révén vegyünk váladékot vagy szövetmintát. 
 

1.11.3. Mély sebek 

A mély szöveti elváltozások, testüregi tályogok, folyadék gyülemek esetében legalkalmasabb 
a mőtét során vizsgálati anyagot, tályog esetében a tályog falából is mintát venni. Jól 
értékelhetı eredményt adnak a képalkotó eljárással vezérelt percután aspirációval vett minták 
is. 
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1.11.4. Drainek 

A zárt rendszerő drainekbıl aspirált minta alkalmas a tenyésztésre. 
A nyitott drainekbıl nyert váladék tenyésztési eredménye a kolonizáció miatt félrevezetı 
lehet. 
 

1.12. Egyéb steril testfolyadékok 

 
Az intézetünk Központi Laboratóriumába steril csıben kell 3-5 ml punktátumot vizsgálatra 
küldeni. 
Laboratóriumunk az alábbi vizsgálatokat végzi el punktátumokból: 
üledék mikroszkópos vizsgálata, fehérje meghatározás,   
Bakteriológiai vizsgálatra a pleurális, pericardialis, peritoneális és synovialis üregekbıl a 
megfelelıen fertıtlenített bırön keresztül aszeptikusan végzett tőaspirációval veszünk minél 
nagyobb mennyiségben mintát. Mivel a folyadék gyülemek csak kis számban tartalmazzák a 
mikroorganizmusokat, lehetıleg minél több mintát küldjünk a laboratóriumba. A 
legkedvezıbb a mintát transzport közegbe a gyártó elıírása szerint fecskendezni és szobahın 
tárolni. A minta kupakkal ellátott steril tővel zárt fecskendıben is szállítható, ha a szállítás a 
laboratóriumba 30 percen belül megoldható. A folyadék gyülembe mártott tampon nem 
alkalmas mikrobiológiai vizsgálatra. 
Eredményesen növelheti a kórokozó kitenyésztésének esélyét, ha a folyadékot 5-10 ml-enként 
(a vérmintákhoz hasonlóan kb. 1:10 minta/táptalaj arány) aerob és anaerob hemokultúra 
palackokba juttatjuk. 
Cytológiai vizsgálatra steril csıben kell 5-7 ml punktátumot küldeni a Kórszövettani 
Intézetbe. Szövettani vizsgálat kérılapot kell kitölteni. 
 

1.13. Szövetminta 

Kórszövettani vizsgálatra steril, fedeles mőanyag pohárban vagy csıben kell szövetmintát 
küldeni. 
Bakteriológiai vizsgálatra bármely testtájékon elıforduló infekciós elváltozásból származó 
szövetminta igen alkalmas aerob és anaerob baktériumok kimutatására. A steril eszközökkel 
kimetszett mintákat süllyesszük transzport közegbe, vagy helyezzük steril csıbe, amelyben 
0,5 ml steril fiziológiás konyhasóval védjük a kiszáradástól. 
A tő biopsziával nyert anyagot, ha nem kell tárolni, a védıkupakkal lezárt vérvételi tőben is 
küldhetjük a laboratóriumba. 
Ha a laboratóriumba kerülésig hosszabb idı telik el, a mintákat tároljuk szobahın. 
 

1.14. Bakteriológiaia vizsgálati minták vétele, tárolása, szállítása 

Néhány általános szabály 
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A mintavétel lehetıleg az antibiotikum terápia elıtt – kontroll vizsgálat esetén annak 
elhagyása után néhány nappal történjen. 
A bır, vagy a nyálkahártyán keresztül vett minták esetén mintavétel elıtt a felületet 
fertıtleníteni kell. 
Ha anaerob baktériumok kimutatására törekszünk, a mintavétel, a tárolás és a szállítás során 
az anaerobiosis fenntartására kell törekedni, ahogy ezt a Sebváladék címszó alatt leírtuk. 
A mintatartályon szereplı adatok legyenek egyeztetve a korrekt és informatív módon 
kitöltött kísérıiraton szereplı adatokkal. 
Vétel után a minta a lehetı legrövidebb idın belül kerüljön feldolgozásra a mikrobiológiai 
laboratóriumba. 
Hosszabb tárolásra legmegfelelıbbek a különbözı transzport közegek, amelyek biztosítják 
az érzékenyebb baktériumok életképességének fennmaradását szobahımérsékleten 48-72 órán 
át. 
Ha az anyagfeldolgozás a mintavételt követı 2 órán belül várhatóan megtörténik, nem 
célszerő transzport közegeket alkalmazni. 
Hőtve kell tárolni (4 C) feldolgozásig a legtöbb vizsgálati anyagot, hogy az érzékenyebb 
baktériumok pusztulását, illetve az igénytelenebbek túlszaporodását megakadályozzuk. 
Nem szabad hőtve tárolni a várhatóan érzékeny mikroorganizmusokat tartalmazó mintákat: 
ahol Meningococcus vagy Haemophilus lehet a kórokozó (liquor, izületi folyadék, 
szemváladék, középfül váladék, genitális minták), valamint az anaerob tenyésztésre szánt 
vizsgálati anyagokat. EZEKET feldolgozásig szobahımérsékleten kell tárolni. 
A liquor mintákat általában hőtıszekrényben kell tárolni. Kivétel a bakteriális meningitis 
gyanúja, amikor szobahımérsékleten vagy 37 C-on kell tárolni. 
Azokat a mintákat, amelyeknél a kórokozó csíraszáma döntı, (pl. vizelet) minden esetben 
hőtve kell tárolni és szállítani. 
Melegen (a tartályt meleg vízbe téve) kell szállítani a Giardia lamblia kimutatása céljából vett 
epét vagy a vegetatív Entaoeba alakok kimutatására küldött székletet. 

2. Mintavételi edények 

2.1. Vérvételi csövek (Sarstedt) 

2.1.1. Szérum nyerésére alkalmas csövek: 

 színő kupakkal ellátott csı. 
Különbözı mérető csöveket használunk: 

- 10 ml-es csı 

- 5 ml-es  csı 

- 2 ml-es üveg  

Ha a vérvétel során nem telik meg a csı a jelölt nívóig, akkor is megfelelı a feldolgozáshoz. 
 

2.1.2. Véralvadási vizsgálatokhoz alkalmas citrátos csövek: 

Zöld színő kupakkal ellátott csövek, 0,129 M-os Na-citrátot tartalmaznak alvadásgátlóként. 
Különbözı mérető csöveket használunk: 

- 2,7 ml-es, mőanyag,  tele kell legyen, a címke felsı széléig (REF 363079) 
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Vérvétel során meg kell tölteni vérrel, majd azonnal átforgatni, hogy a vér az alvadás gátlóval 
keveredjen. 
Ha a jelzettnél kevesebb vért veszünk a csıbe, a plazma alvadási vizsgálatokra alkalmatlan 
lesz, mert a citrát-vér arány nem felel meg az elıírtaknak. 
Ilyen helyzetet idézhet elı az is, ha a beteg haematokrit értéke erısen kóros. 
Ha 30 % alatt vagy 60 % felett van, akkor megfelelıen elıkészített vérvételi csövet kell kérni 
a laboratóriumból. Csak így kaphatunk megbízható alvadási eredményeket. 
Alvadékos mintát nem lehet feldolgozni. 

2.1.3. EDTA csı: 

A Piros színő kupakkal jelölt csı, EDTA alvadás gátlót tartalmaz, össze kell forgatni. A csı 2 
ml-es, REF 367651. 
A jelig (címke alsó harmadánál van) kell megtölteni és össze kell forgatni. 
Alvadékos mintát nem lehet feldolgozni. 
Vérkép, HgbA1C, Laktát, Ammómia vizsgálatokhoz használjuk. 

2.1.4. Heparinos plazma nyerésére alkalmas csı: 

Zöld színő kupakkal jelölt csı, Li-heparin alvadás gátlót tartalmaz. 
Tele kell tölteni, össze kell forgatni. 
A csı 4,5 ml-es, REF 367684. 
Alvadékos mintát nem lehet feldolgozni. 
Haptoglobin meghatározáshoz használjuk. 

2.1.5. Vércukor meghatározásra alkalmas csı (Profil, Terhelés) 

Sárga színő kupakkal jelölt csı. 
Li-heparin alvadás gátlót és Li-jódacetát glikolízis gátlót tartalmaz. 
A jelig, a szürke vonalig kell megtölteni, össze kell forgatni. 
A csı 3 ml-es, REF 367748 
Alvadékos mintát nem lehet feldolgozni. 

2.1.6. Süllyedés meghatározására alkalmas csı (Felnıtt) 

Lila  színő kupakkal jelölt csı, Na-citrát alvadás gátlót tartalmaz, 
Tele kell tölteni, össze kell forgatni. 
A csı 3 ml-es, REF 366674 
Alvadékos mintát nem lehet feldolgozni. 

2.1.7. Vérvételi tők 

Méret: G = a tő átmérıjét jellemzi. 
Minél nagyobb szám, annál kisebb az átmérı. 
Vérvételhez általában 20, 21 G mérető tőt használnak. (zöld, sárga) 
Típus: 

- vérvételi tő 

- szárnyas tő (rossz vénájú betegek esetében ajánlott, csak indokolt esetben 
használjuk). 
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2.2. Liquor vételéhez szükséges edény 

10 ml-es szérumcsıbe kell levenni (STERIL) REF 368430 

2.3. Vizeletminta vételhez használatos edények 

Általános vizelet vizsgálathoz: 
Mőanyag fedeles pohár (cikkszám:) 
Mőanyag vizeletes csı (cikkszám:) 

és kupak (cikkszám:) 
Vizelet tenyésztéshez: 

Steril vizeletes pohár nıknél (cikkszám:) 
Steril vizeletes csı férfiaknál (cikkszám:) 

2.4. Széklet mintavételéhez használt edények 

Tenyésztés: dupla falú széklettartály (cikkszám:) 
Vér kimutatás: speciális papír mintatartó (laborban kell kérni) 

2.5. Végbélkaparék vételéhez szükséges anyagok 

Cellux, vagy vattapálcára tekert celofánlap, tárgylemezek. 

2.6. Köpet mintavételhez szükséges edény 

Steril fedeles mőanyag pohár (cikkszám:) 
Kék csavaros kupakos mőanyag csı tbc tenyésztéshez. (cikkszám:) 

2.7. Torokváladék vételéhez szükséges edény 

Torokpálcás, steril csı 

2.8. Orrváladék vételéhez szükséges eszköz 

Torokpálcás, steril csı  

2.9. Sebváladék vételéhez szükséges anyag 

Torokpálcás, steril csı. 

2.10. Egyéb steril testfolyadékok (Punctatum) vételéhez szükséges edények 

10 ml-es szérumcsıbe kell levenni (STERIL) REF 368430 

2.11. Szövetminta vételéhez szükséges edény 

Steril fedeles mőanyag pohár, steril fizsóval, 
Steril csı steril fizsóval, 
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3. A mintavétel idejére, körülményeire vonatkozó 
információk 

3.1. Gyógyszerszint: 

A kérılap megjegyzés rovatában jelezni kell, hogy milyen antiepileptikumot szed a beteg 
mennyit, s az utolsó bevétel idıpontját. A leleten csak kétféle  terápiás tartomány közlésére 
van mód 
 

4. Minták jelölésére vonatkozó utasítások 

4.1. Az intézet saját laboratóriumába 

küldött mintákon etiket  legyen, ezen szerepel a név és a beteg azonosítók 
Az egyéb laborokba  kiküldendı mintákat névvel és az azonosítókon kívül naplószámmal, 
törzsszámmal kell ellátni. 

5. Minták tárolási idejére, körülményeire vonatkozó  
utasítások 

A vért, vizeletet, székletmintát, punktátumokat legkésıbb 1 órán belül le kell szállítani a 
laboratóriumba. Addig szobahın kell tartani. 
A liquor feldolgozását 1 órán belül el kell végezni, ezért a mintavétel után kérjük azonnal 
lehozni a laboratóriumba. 

6. Minták szállítása 

A mintákat csak zárt edényben lehet szállítani. 
Figyelni kell, hogy a mintavétel során az edény kívülrıl ne szennyezıdjön. 
A vérmintákat nem szabad rázni, erıs fénytıl védeni kell. 
Az ammónia és laktát méréséhez szükséges EDTA csöveket jeges vízfürdıben kell tartani és 
lehozni a laborba. 
Mikrobiológiai minták szállításáról a 3.2.14. fejezetben olvashat. 
A vizeletmintákat egy órán belül le kell küldeni a laboratóriumba. 
Hőtıben 1-2 órán át lehet tárolni a vizeletet az analízis elıtt. 
(Ezután már az alakos elemek elbomlanak). 

7. A mintavétellel kapcsolatos biztonsági el ıírások: 

- kézmosás, kézfertıtlenítés mintavétel elıtt 

- gumikesztyő használata kötelezı 

- a beteg bırének fertıtlenítése a mintavétel helyén 

- a tő eldobása védıkupakkal történjen 

- a tőt és az egyéb testváladékkal szennyezett eszközöket a veszélyes hulladék győjtı 
tartályba kell tenni 
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8. A mintavétel végzésére jogosult személyek 
Laboratóriumban  - a vezetı asszisztens és az általa kijelölt másik asszisztensek 

9. A mintavételi szabályzat betartásáért felel ıs személyek 
Laboratóriumban 

- a laborvezetı 

- a vezetı asszisztens (felelıs az új dolgozók betanításáért) 

- minden asszisztens, aki vérvételt végez 


