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oδηγiεg απoατoλf q δε iγματoq
ιrια εργαστηριακ6 6λεγ1o αvτιoωμdιτωv για τη λ0ooα
Για τov εργαστηριακ6 6λεψo αvτιoωμd.τωv για τη λ0ooα ατηv Ελλαδα, μπoρε[τε vα οτελετε δεlγματα κατoπιν
oυvεvvo rj oεωζ, στo παρακdτω εργαoτr] ρ ιo :

Movιiδα Avoooλoγlαξ ΛoιμΦξεωv, Eργαατliριo Mικρoβιoλoγiαq, lατρικli Σxoλi Παvεπιoτημ(oυ AΘηvιilv
Διε0Θυvoη και πρ6oωπo επικoιvωviαg:
Kαθ. κoq A. Toακρr]g
Εργαoτηριo M ικρoβιoλoγ[αq
lατρικη Σxoλri
Παvεπιoτημιo AΘηvιilv
M. Aoiαg 75,1l5 27

Aθηvα
η7ι: 2lo-7 462t33, 2L0 -7 462ot'J-, 2lo

Ι

-7

462L40

Aπooτoλri δειγμιiτωv
Στo εργαoτ(ριo μπoρε[ vα απooταλε[ τo παρακdτω δεlγμα:

.

0ρ6ζ (δια1ωριoμ6vog μετα απ6 $υγoκθvτρηoη)

- ελα1ιoτη πoooτητα 2 ml.

Σuoκευαolα - MεταQoριi
. Δε[γμα α[ματoζ πρ6πει vα oυλλ6γεται oε Qιαλlδιo μετα$oρdq (απλ6 απooτειρωμ€vo Qιαλiδιo με κ6κκιvo
πιbμα)πoυ πρ6πειvα κλε[vει καλα, o0τωg ι.i:oτε vα μηv δια$0γειτo υλικδ κατα τη μεταQoρα τoυ δεiγματog.
. Στo Qιαλlδιo τoπoθετεlται ετικ€τα, 6πoυ oημειι.bvovται τα oτoι1ε[α τoυ εξεταζ6μεvoυ ατoμoυ, η ημερoμηvlα
ληΦηs τoυ δεi-γματoζ και η Moνdδα Yγεlαq η oπolα απooτ6λλει τo δεlγμα.
. To δε[γμα μπoρε[ vα μετα$ερΘεi oε oυvθηκεq Φ0ξηc μ6oα oε 24 ωρεq oτo εργαoτηριo. Av αυτ6 δεv ε[vαι
εΦικτ6 τ6τε θα πρ6πει
o τo δε[γμα vα QυγoκεvτρηΘεl για τov δια1ωριoμ6 τoυ oρo0, o oπolog πρ6πει vα τoπoθετηΘεi oε
απoστειρωμθvo Qιαλiδιo με καλ6 πιbμα (61ι βαμβακQ,
o o oρoq vα διατηρηΘεi oε o'υvΘηκεq καται.|.rυξηq -20'C κα ι vα μετα$ερθεl σto εργαστηριo 6ταv
oυμπληρωθε[ o απαιτoOμεvoq αριΘμoq δειγμdτωv (θα πρ€πει vα απoQεOγεται η απ6ι}υξη και εκ
v€oυ κατιiι}υξη!).
. Η μετα$oρα τωv δειγματωv γ[vεται oε τριπλ6 κoυτ[, κατdMηλη oυoκευαoiα για βιoλoγικα δε[γματα και απ6
εταιρεlα courier πoυ θ1ειτην αναλoγη εμπειρ[α (βλ6πε παραρτημα -τριπλ6 κoυτi).
. Tα δεlγματα πρ6πει vα απooτθλλovται μαζl με τo oυvoδευτικ6 δελτio απoαιoληq κλιvικoO δεlγματoq για
6λεγ1o αvτιoωματωv κατα τηq λ0ooαq.
Πρooo1ri: τo oυvoδευτικ6 δελτio vα μηv ε[vαι τυλιγβvo με κoΜητικti ταιviα γ0ρω απ6 τo δεiγμα!
. Για τα δε[γματα πoυ συvτηρoιjvται oε Φ0ξη oυoτrjνεται vα απoQε0γovται oι δειγματoληΦlεg τηv Παραoκευη
λ6γω μεooλαβηoηq Σαββατoκ0ριακoU.
KENTPo ΕΛEΓXOY KAl ΠPOΛHΨHΣ NoΣΗMAΤΩN
TMΗMA EΠlΔHMl0Λ0ΓlKHΣ EΠlΤHPHΣHΣ KAl ΠΑPEMBAΣHΣ
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Για περισσ6τερεζ πληρoΦoρlεq rj απoρi.εq μπoρε[ να γ[vει επικoιvωvlα και oυvεvvoηση με τo εργαoτηριo
ο1ετικd. με τιg oυvΘrjκεg λrjι|.lηq, διατrjρηoηq και απooτoληζ τωv δειγματωv.

Παριiρτημα: Tριπλ6 κoυτ[ - ΠεριγραΦti
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Effiffi*;T"Aρ1ικti oυoκευαo[α ({ κ0ρια oυoκευαo[α)
Yδατooτεγ6q δoxεlo/ Qιαλ[διo με ετικ€τα, πoU περιoρlζει καθε διαρρor] και περι61ει τo δεlγμα. Σnμε[ωon: Για
περιoo6τερα απo 6vα δε[γματα, καθε $ιαλi,διo Θα πρθπει vα εivαι τυλιγμ6vo μεμovωμ€να με απoρρo$ητικ6 υλικ6
για vα μη oπαoει κατα τη μετα$oρα.
Δε0τερ η oυoκευαo(α

(

ιi επικoυρικf oυoκευαoiα)

1. Aπoρρo$ητικ6 υλικ6 πoυ περικλεiει τηv αρ1ικη oυoκευαoiα δηλ. τo υδατooτεγ6q δo1ε1o πoυ περι61ει τo
δε[γμα.

2. Yδατooτεγ6g αvΘεκτικ6 δo1εlo πoυ περιoρ[ζει
Tελικ

r|

καΘε διαρρorj και εoωκλε[ει τηv αρ1ικη oυoκευαolα.

oυoκε υαo iα ( ri εξωτερ ικri oυoκευ αoiα)

Δo1εlo/κoυτl πoυ περλαμβαvει τη δε0τερη oυακευαolα Kαι πρoστατε0ει τo περε1oμεvo απ6 επιρρo6g τoυ
εξωτερικo0 περιβdλλovτog ($υoικη καταοτρoΦη, νερo, πτιboη). Η τελικr] oυoκευαoiα Θα πρ6πει vα ε[vαι
υδατoοτεγηζ στιζ περιπτιboειg πoυ 1ρειαζεται για τη μετα$oρα τoυ δε[γματog υγρoq παγoq.

τελικ( oυoκευαolα θα πρ6πει vα Φ€ρει ετικ6τα κιvδ0voυ για μoλυoματικα υλικd (Biohazard), ιδια[τερα 6ταv
πρoκειται vα γivει μεταQoρα με μ6οα oυγκoιvωviαq (αερoπλαvo, πλoio κλπ), καθιbg και ειδικη ετικ6τα
H

πρooαvατoλιoμo0 oυοκε υαoiαg.

Σημεlωoη: Περιoo6τερεq πληρoQoρiεq για τη συσκεUαοiα και τη μετα$oρα μoλυoματικιbv κλιvικιilv δειγματωv
ε(,vαι διαθ€oιμεζ στηv ιoτooελiδα τoυ Παγκ6oμιoυ oργαvιoμo0 Yγεlαq (Guidance on regulations for the Transport
of lnfectious Substances, 201.3 - 2Ot4):
httρ://apps.utho.int/irιs/bitstream/1'0665/78075/1'/WHo HSΕ' .GCR 201'2'1-2 enq.pdf

KENTPO EΛΕΓXOY KΑl ΠPOΛHΨHΣ N0ΣΗMATΩΝ
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