QuantiFERON-TB Gold Pxlus – pokyny k odběrům
Test QuantiFERON®-TB Gold-In-Tube
V diagnostické soupravě QuantiFERON®-TB Gold-In-Tube plus jsou používány u jednoho pacienta pro
jednorázový odběr čtyř následujících odběrových zkumavek, které je nutno telefonicky objednat
v laboratoři:
NIL kontrola (šedé víčko), TB Antigeny 1 a 2 (žluté a zelené víčko), Mitogen kontrola (fialové víčko)

1. U každého jedince odeberte 1 ml (±0,2ml) krve ze žíly do každé ze čtyř odběrových zkumavek
– adekvátní množství je po černou rysku, pokud není hladina krve blízko rysky, doporučujeme
odebrat krev znovu.

Krev je možno odebrat jakýmkoliv způsobem dle možností a zvyklostí zdravotnického zařízení.
Propichovací zátka odběrových zkumavek umožňuje provádět odběr při použití různých
pomůcek např. Vacutainer, motýlková jehla apod.
Dbejte všech opatření a zásad týkající se odběrů potenciálně infekčního materiálu!
2. Po odběru promíchejte obsah zkumavek opakovaným obrácením 10 x dnem vzhůru, tak aby
byl celý vnitřní povrch zkumavek pokryt krví.

3. Zkumavky vhodně označte jménem pacienta a datem odběru.
Důležité!!! Při označování zkumavek nalepovacím štítkem, dbejte prosím na to, aby bylo
možno kontrolovat hladinu odebrané krve!!!
4.

Odebrané vzorky zašlete co nejdříve zpět do laboratoře spolu s vyplněnou žádankou.
Důležité!!! Po odběru skladujte a transportujte vzorky ve vertikální poloze víčkem vzhůru.
Vzorky nechladit!!! Udržovat při pokojové teplotě a nejpozději do 8 hodin po odběru doručit
do laboratoře, nejlépe bezprostředně po odběru!!!
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5. Alternativně je možno odebrat krev přímo do zkumavky s Li-Heparinem v množství
min. 6 ml max. 8 ml (dospělí) min 2 max. 4ml (děti). Odebranou krev je nutno odeslat nejlépe
obratem do laboratoře (nejpozději do 8 hod)! Upřednostňován je přímý odběr
do čtyř speciálních zkumavek, tento alternativní postup je možný pouze v případě nutnosti
akutního odběru, bez dostupnosti speciálních zkumavek.
ZKUMAVKY OBJEDNÁVEJTE A PO ODBĚRU ZASÍLEJTE NA:
Oddělení imunologie a alergologie
Laboratoř buněčné imunity
Tel.: 596 200 225
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Motlochová (596 200 240), Karin Siekelová (596 200 246)
KONZULTACE VÝSLEDKŮ: Mgr. Vít Ulmann
Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií, tel.: 596 200 144 (220)

Pokyny pro odběr na QuantiFERON -220420

