
Kullanım Talimatları
Doğru analiz için kan örneğinin doğru bir şekilde toplanması ve taşınması gerekmektedir. 
Bu talimatlara uyulmaması, hücresiz DNA’nın lökosit lizisiyle ortaya çıkan DNA ile seyreltilmesine ve sonuçlarda 
yanlışlığa neden olabilir.

Reference
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Clinical and Laboratory Standards Institute. H3-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; approved standard-sixth edition.

Sıvının berrak olduğunu, bulanıklık veya kristal içermediğini 
doğrulamak üzere FoundationOne Liquid kitleri içinde 
sunulan özel tüpleri kontrol edin. 

Kan örneğini ve test istem formunu (TRF) gerekli tüm 
bilgilerin (hastanın tanısı, evresi, numune alım tarihi gibi) 
uygun şekilde ve ingilizce doldurulduğundan emin olarak 
FoundationOne Liquid sevkiyat kitine koyun.

•

 

Her tüpe, kit içinde gelen etiketlerin, hasta isim soyadı, 
doğum tarihi ve numune alım tarihi doldurulmuş şekilde 
yapıştırıldığından emin olun.

Örnek alındıktan sonra mümkünse aynı gün içerisinde 
aşağıda yeralan sevkiyat talimatları doğrultusunda 
gönderimini yapın. 
Kan örneklerini dondurmayın veya soğutmayın.  

Sıcaklık önemlidir. Örnekleri oda sıcaklığında
(43-99ºF, 6-37ºC) saklayın.

 
Kan örneğinin alındığı tarih ve hastanın kimlik bilgilerini 
(hasta ismi, soyadı ve doğum tarihi) içeren etiketi doğru 
şekilde doldurup tüplerin üzerine yapıştırın. 

İki tüp tam kan (her tüpte 8.5 ml) alın.

•
  
Geri akışı önleyin: tüpler kimyasal katkı maddeleri 
içermektedir ve kanın hastaya geri akışının 
önlenmesi önem taşımaktadır

•

 

Örneği CLSI H3-A6’ya1 uygun olarak venipunktürle alın. 

• Tüpleri tamamen doldurun (her tüpte 8.5 mL)

 Tüpü adaptörden çıkardıktan sonra her defasında terse 
döndürerek YAVAŞÇA 8-10 kez çevirin. Yetersiz veya geç 
sallama yanlış test sonuçları elde edilmesine neden olabilir. 
Aşağıdaki şekilde gösterilen terse döndürme hareketi;
bileğin 180 derece çevrilmesi ve tekrar eski haline 
getirilmesidir. Yavaşça 8-10 kez yapılması gerekmektedir.
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Sevkiyat Talimatları

Kan Örneği Alım Talimatları 
Periferik Tam Kan 

Döndür

Döndür

0850 399 36 63
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Lütfen sadece FoundationOne® Liquid Örnek Toplama ve Sevkiyat Kiti içinde sunulan tüpleri kullanın.
Başka tüp kabul edilmeyecektir.

1. Etiketlenmiş numune tüpleri sevkiyat kutusundaki
 straforunun içerisine yerleştirilir.

2. Numunelerin yerleştiği strafor, kutunun içinden çıkan
 üstünde bio-hazard yazılı poşete konularak sevkiyat
 kutusuna yerleştirilir.

3. Bu poşetin üstüne thermopack yerleştirilir ve
 kutu kapatılır.

4. Kan Örneği Alım Talimatları, Test İstem Formu, Fedex  
 Gönderim Konşimentosu ve Fedex Poşeti numune
 kutusu ile birlikte aşağıdaki müşteri hizmetleri adresine
 kurye ya da kargo aracılıyla gönderilir.

 Müşteri Hizmetleri Adresi: 
 ECZACIBAŞI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Kat:6
 Levent/Şişli 34394 İstanbul

5. Herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağıda yer
 alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.
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