Microbiome Midi – A712B
Instrucțiuni de recoltare

â

Kitul de recoltare conține:
1 x formular de recoltare
1 x instrucțiuni de recoltare
2 x flacon special pentru recoltare cu spatulă de plastic atașată de capac
2 x hârtie colectoare pentru proba de scaun
2 x tub alb pentru transport
Nu faceți schimbări extreme în dietă în zilele dinaintea recoltării – mâncați normal.
•

Pentru a evita contactul scaunului cu apa vă rugăm să folosiți hârtia colectoare
inclusă în kit.

•

Folosiți spatula de plastic pentru a recolta proba și a umple flacoanele. Spatula nu
trebuie să intre în contact cu toaleta în momentul recoltării. Detergenții și soluțiile de
dezinfectare pot afecta rezultatele.

•

După recoltare, înșurubați bine capacul și puneți flacoanele în tuburile de transport.

•

Proba de scaun trebuie păstrată la rece (în frigider) până la sosirea curierului.

•

Curierul va transporta proba la temperatură ambientală

•

Nu expediați probe în weekend; vă recomandăm să programați expedierea probei
pentru zilele de luni, marți sau cel târziu miercuri.
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Instrucțiuni de recoltare și transport a probei de scaun:

1. Recoltarea probei:
•

Fixați hârtia colectoare pe capacul vasului de toaletă. Așezați-vă
pentru a colecta proba de scaun. Proba nu trebuie să se
amestece cu urină sau apă.

•

Deșurubați capacul maro. Cu ajutorul spatulei de plastic atașate
de capac, recoltați din mai multe locuri. Umpleți flacoanele până
la semnul de maxim, dar nu mai puțin de semnul de minim.

•

Reînșurubați cu atenție capacele flacoanelor.

•

Scrieți numele, data nașterii și data recoltării pe flacoane și
puneți-le în tuburile de transport incluse în kit (alb).

•

Tuburile de transport împreună cu formularul de recoltare trebuie
puse în punga verde de transport probe biologice. Sigilați punga,
puneți-o în cutia de transport a kitului de recoltare și închideți
cutia.

2. Preluarea probei
Dacă ați ridicat kitul de recoltare de la o clinică parteneră, proba de scaun ambalată
conform instrucțiunilor de mai sus trebuie dusă și recepționată de clinica respectivă.
Dacă ați comandat kitul de recoltare online, ambalați proba conform instrucțiunilor de
mai sus, sunați luni, marți sau miercuri, de preferință în intervalul orar 08.00 – 10.00
dimineața, la numerele de telefon 0721 291 108 sau 0735 303 001 pentru a programa
trimiterea unui curier la dvs. acasă, să ridice coletul.
Din motive logistice, ridicarea probelor se face NUMAI în zilele de luni, marți și
miercuri, iar solicitarea curierului poate fi făcută numai înainte de ora 10:00 dimineață.
Veți primi pe e-mail borderoul și AWB-ul expedierii.
Printați borderoul și AWB-ul expedierii. Lipiți AWB-ul pe cutie astfel încât să nu
acoperiți eticheta UN3373.
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