GI EFFECTS INSTRUCȚIUNI DE RECOLTARE TIMP DE 3 ZILE
RECOLTAREA PROBELOR DE SCAUN PENTRU PACIENȚI

Următoarele teste pot fi recoltate folosind aceste
instrucțiuni:
2200 GI Effects *Profil Complet*
2205 GI Effects *Profilul Microbiomului
gastrointestinal*
Teste suplimentare disponibile:
 2130 GI Effects *Testare pentru Campylobacter EIA*
 2131 GI Effects *Clostridium difficile EIA*
 2132 GI Effects *Testare pentru Escheriachia EIA*
 2133 GI Effects *Helicobacter pylori EIA*
 2134 GI Effects *Lactoferrina fecală*

!

Este posibil ca proba să nu fie procesată fără aceste informatii

FOAIA CU ETICHETE

FORMULARUL DE RECOLTARE

Notați pe fiecare etichetă
 Data nașterii pacientului
Atașați și etichetați:
 TOATE RECIPIENTELE
 Colțul din dreapta sus a
Formularului de Recoltare

Specimen

Vă rugăm să completați:
 Numele și prenumele pacientului
 Data nașterii
 Sexul
 Data ultimei recoltări

Materiale de recoltare pentru probele de scaun

Materii fecale, 6 recipiente (umplute conform
instructiunilor), ținute la rece
MATERIALE SUPLIMENTARE
 Mănuși de latex de unică folosință (3)
 Băț de lemn
 Foaia cu etichete
MATERIALE PENTRU TRANSPORT
 Tampoane absorbante
 Formular de recoltare
 3 pungi pentru probe biologice cu
buzunar lateral
 Cutia pentru kitul de recoltare

Folosiți
eticheta

Flacon C&S cu
capac portocaliu

Flacon SAF cu
capac Verde

Folosiți
eticheta
Recipient cu capac alb

Flacon cu capac
roz (10% formol)

Dispozitiv pentru
colectarea probei (3)

PAȘI IMPORTANȚI ÎNAINTE DE A EFECTUA TESTUL
CU 2-4 SĂPTĂMÂNI ÎNAINTE DE
RECOLTARE:

CU 2 ZILE ÎNAINTE DE RECOLTARE



Vă rugăm să vă consultați cu medicul
 Întrerupeți aspirina și alte AINS (de ex.
prescriptor înainte de a opri orice
Ibuprofenul), supozitoarele rectale,
medicament. Anumite medicamente sau
clismele, suplimentele cu cărbune activ,
suplimente pot influența rezultatul
bismutul, betaina HCI, enzimele digestive,
testului.
medicamentele antiacide laxativele,
 Întrerupeți antibioticele, medicamentele
uleiurile minerale, uleiul de castor, și/sau
antiparazitare și antifungice, probioticele
argila de betonită
(acidophilus, etc.)
 Întrerupeți tratamentul cu inhibitori de
pompa de protoni (IPP) și Bismutul cu 14
zile înainte dacă adăugați si testul pentru
H.pylori
Probele pot fi expediate către laboratorul din SUA în zilele de luni, marți sau cel târziu miercuri. Vă rugăm să
ne sunați în dimineața în care aveți TOATE cele 6 flacoane cu probe pentru a trimite la dumneavoastră
curierul DHL. Pentru a ne anunța vă rugăm să sunați până cel târziu la ora 10.00 la numerele de telefon:
0727 385 380 sau 0735 303 001.
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe.

IMPORTANT: Pentru a primi un rezultat corect este OBLIGATORIU să completați
corect și complet toate informațiile solicitate pe etichete și pe formularul de
recoltare.
Vezi lista de verificare de pe verso.

ZIUA 1 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE
Va puneți mănușile de latex.

Colectați specimenul folosind recipientul de colectare inclus
în kit. NU CONTAMINAȚI specimenul cu urină sau
apă din toaletă.

Notați consistența scaunului (conform graficului de mai jos)
pe eticheta flaconului folosind un marker permanent și pe
Formularul de recoltare, la rubrica ”consistența scaunului”.

Consistența specimenului de scaun

Scaun format/normal

Scaun tare/constipat

Scaun moale

Scaun apos/diaree

IMPORTANT:




Testul nu este recomandat pacienților sub 2 ani
NU RECOLTAȚI atunci când există o hemoragie
activă datorată hemoroizilor sau menstruației
Așteptați cel puțin 4 săptămâni de la o
colonoscopie sau clismă cu bariu înainte de
recoltare





Recipientele sunt sub presiune. Acoperiți capacul
flaconului cu un prosop și îndepărtați capacul
încet. A NU SE LĂSA FLACOANLE LA ÎNDEMÂNA
COPIILOR.
Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de
contact cu ochii, clătiți cu apă timp de 15 minute.
În caz de cotact cu pielea, spălați bine cu apă și
săpun. În caz de ingestie accidentală, adresați-vă
imediat celui mai apropiat spital.

FLACONUL CU CAPAC GALBEN: Îndepărtați capacul. Transferați
specimenul de scaun în flacon. Colectați din diferite zone ale
specimenului. Amestecați specimenul cu lichidul din tub până
se omogenizează complet. Asigurați-vă că lichidul și specimenul
nu depășesc linia de marcaj. NU UMPLEȚI PREA MULT. Închideți
capacul cât mai strâns. Agitați tubul timp de 30 de secunde. NU
ÎNGHEȚAȚI PROBA.
Așezați în punga pentru probe biologice și puneți la rece.
Aruncați specimenul rămas și recipientul de colectare în mod
corespunzător folosind punga neagră de unică folosință.

ZIUA 2 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE
Repetați PAȘII de la 2 până la 7 cu al doilea FLACON CU CAPAC VERDE

ZIUA 3 DE RECOLTARE A MATERIILOR FECALE
Repetații PAȘII de la 2 până la 7 cu al treilea
FLACON CU CAPAC VERDE, FLACON CU CAPAC
PORTOCALIU, FLACON CU CAPAC ROZ, și cu
RECIPIENTUL CU CAPAC ALB. Vă rugăm să notați
această data ca fiind data ultimei recoltări pe
formularul de recoltare.

SPECIMENUL AMESTECAT ȘI
CONSERVATUL NU TREBUIE
SĂ DEPĂȘEASCĂ SĂGEATA
ROȘIE

ATENȚIE: RECIPIENTUL CU CAPAC ALB: Asigurați-vă
că specimenul nu depășește LINIA DE MARCAJ de 40 de ml.
NU UMPLEȚI PREA MULT.
Țineți la rece toate flacoanele până în momentul expedierii

Listă de verificare (înainte de expediere)
1. Toate recipientele colectoare
 Data de naștere a pacientului trebuie sa fie trecută pe toate
etichetele flacoanelor
 Specimenul și lichidul să nu depășească diversele linii de marcaj
 Toate tuburile și paharul sunt foarte bine închise
2. Depozitați-le în frigider in pungă
 Flacoanele cu capac verde (3) – ETICHETATE
 Flacoanele cu capac portocaliu – ETICHETATE
 Flacoanele cu capac portocaliu – ETICHETATE
 PAHARUL CU CAPAC ALB – ETICHETATE
3. Formularul de recoltare și plata
 Formularul de recoltare este completat – Testul este bifat:
o Numele și prenumele pacientului
o Data nașterii
o Sexul
o Data ultimei recoltări
 COLȚUL DIN DREAPTA SUS – ETICHETAT
EXPEDIEREA PROBELOR CATRE LABORATOR
Probele trebuie sa fie expediate în cutia kitului de recoltare Genova Diagnostics.
Vă rugăm să consultați intrucțiunile de expediere pe care le găsiți în cutia kitului
de recoltare.

