نحوه ارسال نمونه پاتولوژی جهت تهیه بلوک پارافینه و  /یا اسالید
شرایط نمونه
 -1نمونهها آماده پاس :این نمونهها باید حتماً توسط پاتولوژیست آزمایشگاه مبدأ برش خورده و آمادة پروسس با حداکثر ابعاد
 33×11×3mmدر ظروف حاوی فرمالین بافری ( %13فرمالدئید  )%4کافی ارسال گردند .پذیرش نمونة آماده نشده امکان پذیر
نیست.
نمونهها در ظروف درب بسته غیر قابل نشت ،جدا از یکدیگر ارسال شوند و  Labelجداگانه برای هر ظرف وجود داشته باشد.
مشخصات کامل روی  Labelهر ظرف شامل شماره و زیر شماره کامل و خوانا به همراه نام بیمار ذکر شده باشد.
 -2بلوکهای پارافینی :باید حتماً دارای شماره خوانا باشند.
مدارک مورد نیاز
به همراه نمونه ها لیستی ارسال شود که شامل شماره ردیف و شماره پذیرش آزمایشگاه مبدأ با زیر شماره (درصورت وجود) باشد و
در آن تعداد ظروف و نوع بافت در مورد هر نمونه مشخص شده باشد.
اطمینان از همخوانی کامل نمونهها با لیست ارسالی حاصل گردد و امضاء مسئول ارسال نمونههای آزمایشگاه مبدأ در زیر لیست
وجود داشته باشد.
شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز
نمونههای بافت بیوپسی حداقل  6و حداکثر  44ساعت دمای محیط
نمونههای غیر بیوپسی حداقل  44و حداکثر  44ساعت دمای محیط
در مورد نمـونههای بلوکهای بافتـی ،از گرم شـدن بیش از حد آنها خودداری شود و بخصـوص در فصل تابستان نمونههـا روی
( Ice packبستههای یخ خشک) ارسال شوند .بلوکها و اسالیدها در هولدرهای مخصوص اسالید ارسال شوند.
بازه زمانی تحویل
ساعت تحویل نمونه ها در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه  7صبح الی  13:33و روزهای پنج شنبه از  7الی  13میباشد.
الزم به ذکر است در صورت عدم همخوانی نمونه ها با لیست ،مشخصات ناخوانا روی ظروف ،کیفیت نامناسب ظروف شامل عدم
وجود فرمالین ،باز بودن درب ظروف و موارد مشابه ،پس از گزارش به مسئول مربوطه در آزمایشگاه طرف قرارداد و با مسئولیت
آزمایشگاه ارسال کننده و ثبت نام مسئول مربوطه ،ادامه کار انجام خواهد شد ،در غیر اینصورت نمونه/نمونه ها پس از دریافت رسید
توسط پیک انتقال دهنده عودت خواهند شد و یا روند کاری موقتا تا زمان رفع اشکال از سوی طرف قرار داد متوقف خواهد شد.
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