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„Ogólne Zasady Współpracy z Laboratorium” oraz formularze zleceń dostępne
są na stronie internetowej www.bip.katowice.wiw.gov.pl i w Punkcie Obsługi
Klienta.

1. Próbki krwi nieparzystokopytnych (np. koni, osłów) do badań w kierunku:
- nosacizny - metoda OWD
- zarazy stadniczej – metoda OWD
- niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) - metoda AGID (test Cogginsa)
powinny zostać pobrane do sterylnych, plastikowych probówek, oryginalnie
pozbawionych wszelkich związków antykoagulujących np. EDTA. Wymagana
pojemność probówki to co najmniej 7 ml. Istnieje możliwość pobrania jednej
próbki krwi do kilku probówek o mniejszej pojemności. Po pobraniu próbki krwi
należy probówkę odstawić na ok. 30 min. w temperaturze pokojowej, a następnie
dostarczyć do laboratorium. Jeżeli dostarczenie próbki do laboratorium w dniu jej
pobrania nie jest możliwe należy pozostawić ją na kilka godzin w temperaturze
pokojowej w celu uformowania się skrzepu, a następnie umieścić w lodówce (28ºC) do czasu jej dostarczenia do badań.
2. Istnieje możliwość dostarczenia próbki drogą kurierską. Zawartość probówki
należy odpowiednio zabezpieczyć przed wylaniem, a probówkę przed
stłuczeniem. Należy zabezpieczyć korek probówki a probówkę odpowiednio
opakować. Prosimy o nieprzesyłanie próbek w szklanych probówkach oraz
w strzykawkach. Próbka powinna zostać nadana najpóźniej w środę by uniknąć
przetrzymania jej podczas transportu w czasie weekendu. Jeśli klient decyduje
się na przesłanie próbki drogą kurierską powinien telefonicznie sprawdzić, czy
przesyłka dotarła do Laboratorium i została przyjęta do badań. Jeśli Laboratorium
otrzyma do badań próbkę niespełniającą wymagań, wykonanie badań wiąże się
z ponownym pobraniem próbki.
3. Do badań nie są przyjmowane:
- próbki nadesłane pocztą
- próbki o zbyt małej ilości krwi, próbki rozlane lub w uszkodzonych probówkach
- próbki zhemolizowane, zanieczyszczone, nieświeże
- próbki pobrane na EDTA lub inne związki antykoagulacyjne
- próbki co do których istnieje podejrzenie, że zostały pobrane do probówek
zawierających wcześniej związki chemiczne po ich wypłukaniu czy usunięciu
4. Sprawozdanie z badań zostanie sporządzone w terminie 15 dni od daty przyjęcia
próbek do badań i wysłane listem zwykłym. Laboratorium nie odpowiada za
terminy dostarczenia listów przez pocztę.

