Orr-garat mintavétel kivitelezése koronavírus PCR vizsgálathoz


A mintavétel előtt lehetőleg 3-4 órával a beteg ne egyen, igyon semmit. A legalkalmasabb a reggeli
étkezés (beleértve az ivást is) előtt levett minta.



A mintavételezést frissen kibontott, steril, száraz mintavevő pálcával kell végezni.



A mintavevő pálcát NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM oldatba, mivel az
antibiotikumot és antimycoticumot tartalmaz.



A csövön lévő etikett címkét olvashatóan kell kitölteni az azonosítás érdekében.



A steril mintavevő pálca segítségével nyálkahártya törletet kell venni a felső garat ívekről, a
mintavétel közben a garatívre enyhe nyomást gyakorolva, hogy megfelelő mennyiségű sejtes elem
kerüljön a pálcára. Ezután a garatpálcát bele kell mosni a vírus transzport médiumba (VTM)
körülbelül 10 másodpercig tartó sodró-forgó mozdulattal. A másik mintavevő pálcával az
orrnyálkahártya felszínéről kell törletet venni az orrsövénnyel ellentétes oldalon, rotáló mozgást
végezve. Ezután a mintavevő pálcát ugyanolyan módon kell belemosni a már előzőleg is használt
csőbe.



A mintavevő pálcákat a mintavétel után bele kell törni a VTM csőbe és abban benne kell hagyni.



A VTM-et tartalmazó csövet a kupakkal szorosan lezárjuk.



A mintavétel megfelelő, amennyiben a VTM-et a fény felé tartva, abban enyhe zavarosság (sejtek)
láthatók.



Egy betegtől egy VTM mintavételi cső küldendő be a helyes adatokkal megfelelően kitöltött
beküldő lappal együtt.

Minta csomagolása:
A mintát kétszeres, légmentesen záródó csomagolásban, pl. 2 zárható, egymásba helyezett simítózáras
polietilén tasak (nejlonzacskó) kell a Laboratóriumba eljuttatni. A belsőben nedvszívó réteggel – pl.
papírvatta – körülvett mintatároló csövet, a külsőben a beküldőlapot kell elhelyezni.
A mintát tartalmazó csövet először bele kell tekerni papírvattába vagy más nedvszívó anyagba, majd
belehelyezni egy simítózáras zacskóba. A dolgozói szűrések esetén a munka felgyorsítása érdekében a
belső zacskóba egyszerre max. 5 különböző minta helyezhető, a külső zacskóba pedig az ezeknek a
mintáknak megfelelő vizsgálatkérő lapokat helyezzék. A lehetséges kontamináció elkerülése miatt
fontos, hogy a beküldőlap a külső simítózáras tasakban legyen és ne a mintatartó csövet is tartalmazó
belső tasakban.. TILOS a zacskók, vizsgálatkérők összekapcsolása, tűzőgéppel történő lezárása. Kérjük
a zacskók zárásához, használjon ragasztószalagot.
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Bakteriológiai vizsgálatra
külön pálcát kell használni.

Eredményközlés
A dolgozói szűrővizsgálat eredményeit telefonon nem áll módunkban közölni, kérjük, telefonálással ne
zavarja a laboratórium munkáját.

