CITOLOGINIO GIMDOS KAKLELIO TYRIMO (PAP)
MEDŽIAGOS PAĖMIMO IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V2.0
Instrukcija apima įprasto ginekologinio tepinėlio (PAP) paruošimą bei mėginio paėmimą į skystąją terpę
(PAPst) plonasluoksniam tepinėliui su galimybe ištirti žmogaus papilomos virusus (ŽPV) ir lytiškai
plintančias infekcijas (LPI)

INFORMACIJA PACIENTEI IR GYDYTOJUI:
1. LAIKAS: 2 savaitės nuo pirmosios paskutinių mėnesinių dienos (10-20 mėnesinių ciklo dieną).
2. NENAUDOTI tamponų, intravagininių preparatų, vengti lytinių santykių, neplauti makšties 48 val. prieš tyrimą.
3. NENAUDOTI acto rūgšties ir liugolio tirpalų prieš tepinėlio paėmimą.
4. NUVALYTI medvilnės tamponu gleivių ir paviršinio eksudato perteklių nuo gimdos kaklelio.
5. SUVILGYTI makšties skėtiklį prieš imant medžiagą PAP tik šiltu vandeniu.
6. PAĖMIMO METODAI: medžiaga PAP tyrimui imama pasirinktinai vienu iš šių būdų:
a. Mentele ir šepetėliu. Šepetėlis nerekomenduojamas nėštumo metu.
b. Šluotele (vienu metu paimama medžiagos nuo egzo ir endocervikinės gimdos kaklelio srities).
c. BD SurePath™ šluotele skystajai terpei (žiūr. kitame puslapyje): plonasluoksniam tepinėliui ir/ar ŽPV tyrimui
(genotipavimui), ir/ar LPI nustatymui (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae).
7. FIKSAVIMAS: tepinėliai paruošti A ir B būdais (žiūr. žemiau) nedelsiant fiksuojami vienu iš šių metodų: aerozoliniaispurškiamaisiais fiksatoriais arba 96% etanoliu.

CITOLOGINIO TEPINĖLIO PARUOŠIMO BŪDAI
A. TEPINĖLIO PARUOŠIMAS NAUDOJANT MENTELĘ IR ŠEPETĖLĮ
1.
2.

Kai medžiaga imama mentele ir šepetėliu, pirma naudojama mentelė.
Ilgesnis mentelės galas įvedamas į gimdos kaklelio žiotis. Mentelė sukama vieną kartą visu gimdos kaklelio paviršiumi,
gauta medžiaga braukiamuoju judesiu paskleidžiama vienos objektinio stiklelio pusės dalyje ir nedelsiant fiksuojama
(1).
3. Vėliau naudojamas šepetėlis. Jis kišamas į endocervikinį kanalą, kad būtų matomi galiniai jo šereliai, pasukamas 1/4 –
1/2 gimdos kaklelio kanalo paviršiaus (sukant visu gimdos kaklelio kanalu, sukeliamas kraujavimas).
4. Gauta medžiaga nuo šepetėlio ritinamuoju judesiu švelniai paskleidžiama likusioje tos pačios stiklelio pusės dalyje ir
nedelsiant fiksuojama (2).
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B. TEPINĖLIO PARUOŠIMAS NAUDOJANT ŠLUOTELĘ
1. Ilgieji šluotelės šereliai įvedami į endocervikinį kanalą taip, kad šluotelės trumpieji šereliai kontaktuotų su išorine
gimdos kaklelio dalimi.
2. Šluotelė sukama 3-5 kartus pagal laikrodžio rodyklę.
3. Paimta medžiaga nuo abiejų šluotelės pusių piešiamuoju judesiu paskleidžiama ant stiklelio ir nedelsiant fiksuojama.
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C. MĖGINIO PAĖMIMAS Į SKYSTĄJĄ TERPĘ NAUDOJANT BD SurePath™ ŠLUOTELĘ
1. BD SurePath™ ilgieji šluotelės šereliai įvedami į endocervikinį kanalą taip, kad šluotelės trumpieji šereliai
kontaktuotų su išorine gimdos kaklelio dalimi. Šluotelė sukama 3-5 kartus pagal laikrodžio rodyklę.
2. Šluotelės galvutė turi būti nuimama nuo kotelio ir įmetama į skystąją terpę „BD SurePath™.
3. Ant indelio su terpe ir šluotele arba maišelio, į kurį įdedama tiriamoji terpė, užrašyti pacientės vardą ir pavardę.
0

4. Mėginys siunčiamas į laboratoriją (indelį su mėginiu galima laikyti kambario temperatūroje iki 4 sav., šaldytuve (+4 C) –
iki 6 mėn.).
Dėmesio: BD SurePath™ šluotelės negalima naudoti nėščioms pacientėms po 10 nėštumo savaitės!

SIUNTIMO ATLIKTI PATOLOGIJOS TYRIMĄ
(SAM forma Nr. 014-1-1/a, 2014 12 23) PILDYMO REIKALAVIMAI
Siuntime pažymėti:
1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Tepinėlio fiksacijai naudojamą fiksuojamą medžiagą.
3. Klinikinę diagnozę.
4. Siunčiant BD SurePath terpėje nurodyti pageidaujamus testus
(Citologija arba PAPst; ŽPV; LPI)
5. Paskutinių mėnesinių datą ar klimakterinį periodą.
6. Hormoninių preparatų, kontraceptinių priemonių vartojimą.
7. Makroskopinius gimdos kaklelio pokyčius.
8. Anksčiau atliktus patologijos ar molekulinius tyrimus.
9. Taikytą spindulinį ar chemoterapinį gydymą.
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INFORMACIJA TEIKIAMA:
elektroniniu paštu: info@vpc.lt arba
Centro telefonais:
8 52477351 (Tiriamosios
medžiagos priėmimas);
8 52477350 (Informacija).
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