Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w
klasie IgG
Skład zestawu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

karta do pobrania krwi
2 sterylne lancety
kompres
2 plastry
2 waciki nasączone alkoholem
zamykany woreczek plastikowy z pochłaniaczem wilgoci
koperta wysyłkowa
kody kreskowe
skierowanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
•
•
•
•
•

Produkt mogą stosować wyłącznie osoby dorosłe (od 18. roku życia).
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
Nie należy pobierać próbki krwi bezpośrednio po wysiłku fizycznym.
W przypadku problemów ze wzrokiem lub pobraniem krwi, pobranie należy wykonać w
obecności innej osoby dorosłej.
W niżej wymienionych przypadkach przed użyciem zestawu wymaga jest konsultacja z
lekarzem:
• W razie skłonności do krwawień, występowania zaburzeń krzepnięcia lub
przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.
• W czasie ciąży lub karmienia piersią.

Zasady dotyczące zestawu:
•
•
•
•

•
•

Zestaw do pobierania krwi jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku, dla jednej
osoby
Nie należy dotykać karty do pobrania krwi w miejscach zaznaczonych okręgów.
Nie należy przerywać raz rozpoczętego zabiegu pobierania krwi; nie należy dodawać świeżej
krwi do wyschniętych kropli krwi na karcie.
Lancety należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Każdy
lancet może być użyty tylko raz. Nie należy używać lancetów dostarczonych bez osłony lub z
luźną osłoną.
Zestaw należy przechowywać w temperaturze od 8oC do 30oC i nie używać po upływie
terminu ważności, który podano na odwrocie karty do pobrania krwi.
Po pobraniu krwi wszystkie zużyte elementy zestawu należy wyrzucić do odpadów
komunalnych zmieszanych.
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Przed rozpoczęciem pobrania:
•

•
•
•

Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu i skontaktuj się z ALAB
laboratoria, wysyłając wiadomość pod adres e-mailowy: covid19@alab.com.pl
Wpisz swoje imię, nazwisko i datę pobrania w wyznaczone pola na karcie do pobrania krwi.
Nad imieniem i nazwiskiem umieść jeden z kodów kreskowych załączonych w zestawie.
Wypełnij załączone skierowanie.
Wynik badania odbierzesz przez stronę www.alablaboratoria.pl, korzystając z zakładki
WYNIKI ONLINE. W polu miasto wybierz opcję: Warszawa, z kolei w polu laboratorium:
Centralne Laboratorium, ul. Stępińska. Uzupełnij kod kreskowy z kartonika „odbiór wyników”
oraz podaj nr PESEL lub datę urodzenia pacjenta.

Przygotowanie do pobrania:
•
•
•
•

Pobranie powinno być wykonane minimum dwie godziny po ostatnim posiłku.
Przed pobraniem należy wypić szklankę wody.
Materiał należy pobrać w przedziale od niedzieli do czwartku.
Materiał należy odesłać niezwłocznie po pobraniu, w dzień roboczy w przedziale od
poniedziałku do czwartku.

Instrukcja przeprowadzenia pobrania:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Na naszej stronie internetowej znajdziesz film instruktażowy z wykonania pobrania.
Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem, poświęcając tej czynności co najmniej 30 sekund.
Wybierz jeden z palców środkowych lub serdecznych do pobrania krwi. Spróbuj pobudzić
krążenie krwi, np. wykonując krążenie ramion.
Otwórz kartę do pobrania krwi w taki sposób, aby wszystkie 5 pól było widocznych.
Otwórz opakowanie kompresu i plastra, aby były gotowe do użycia w stosownym momencie.
Zdezynfekuj cały opuszek palca za pomocą jednego z wacików nasączonych alkoholem.
Odczekaj, aż palec wyschnie (co najmniej 15 sekund). Nie dotykaj niczego palcem po
dezynfekcji, aby uniknąć zanieczyszczenia.
Otwórz jeden z lancetów, odkręcając wąską osłonę.
Połóż rękę na stabilnej powierzchni i dociśnij lancet otworem skierowanym do boku
zdezynfekowanego opuszka palca, aż do poczucia nakłucia.
Wytrzyj pierwszą kroplę krwi kompresem.
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•
•

Masuj palec od podstawy w kierunku miejsca nakłucia tak, aby ponownie powstała duża
kropla krwi.
Trzymaj palec nad kartą do pobrania krwi. Pozwól, aby kropla krwi bezdotykowo opadła w
jedno z zaznaczonych pól. Powtórz tę samą czynność dla pozostałych pól.
UWAGA! Jeśli kropla krwi nie spłynie samoczynnie, należy ostrożnie dosunąć kartę tak, aby
powstał kontakt z kroplą krwi bez dotykania karty palcem.

•

Dokładnie wypełnij krwią 5 okręgów (co najmniej w dwóch trzecich) w obrębie oznaczeń.
UWAGA! W razie potrzeby użyj drugiego lancetu i powtórz w/w kroki na innym palcu.

•
•

Po pobraniu próbki krwi dociśnij kompres do miejsca nakłucia, aby zatrzymać krwawienie.
Użyj jednego z plastrów, aby opatrzyć ranę w miejscu nakłucia.
Umieść otwartą kartę do pobrania krwi w suchym miejscu, zabezpieczonym przed światłem
słonecznym i wpływem środowiska. Pozostaw krople krwi na 3 do 4 godzin do wyschnięcia w
temperaturze pokojowej.
UWAGA! Nie umieszczaj karty na grzejniku ani żadnym innym źródle ciepła!
Kopertę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie należy jej zginać.

•
•
•
•

Po wyschnięciu zamknąć kartę, umieścić w torebce strunowej z pochłaniaczem wilgoci
i szczelnie zamknąć. Całość włożyć do kartonu po zestawie do pobrania krwi.
Karton umieścić w kopercie wysyłkowej, kopertę zakleić.
na kopercie wysyłkowej przykleić symbol „UN 3373 Substancja Biologiczna Kategoria B”
oraz list przewozowy.
wysłać jak najszybciej (najpóźniej 2 dni po pobraniu zgodnie z instrukcją).
UWAGA! Kopertę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie zginać jej.

Jak odesłać zestaw?
• W zestawie znajduję się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 5 dni roboczych od daty
wystawienia.
• By odesłać zestaw do laboratorium należy zadzwonić pod numer firmy kurierskiej UPS
- +48 22 534 00 00
• Wysyłka powinna nastąpić w dniach poniedziałek – czwartek. Nie powinna być nadawana
przed dniami wolnymi od pracy.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami
telefonicznie: 22 349 11 97 lub e-mailowo: covid19@alab.com.pl
Jeśli chcesz zgłosić reklamację wypełnij formularz, ze strony: www.alabreklamacje.pl

Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w
klasie IgG

