ŠLAPIMO TAKŲ IR INKSTŲ NAVIKŲ, CISTŲ SKYSČIO SURINKIMO
IR SIUNTIMO TIRTI INSTRUKCIJA V 1.00
Citologiškai tiriama:
- šlapimo pūslės šlapimas, kateterizuotas šlapimas, ploviniai, ir viršutinių šlapimo takų šepetinės biopsijos ir ploviniai.
- inkstų cistų turinys.
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PAĖMIMAS:
Šlapimo takų skysčio surinkimas:
1. Įprasto šlapimo 25-100 ml švariame inde pristatoma į laboratoriją per 3-4 val.
2. Netinka rytinis šlapimas.
3. Šlapimo takų nuoplovos renkamos plaunant šlapimo takus 50 ml fiziologiniu tirpalu prieš biopsiją.
4. Šlapimo takų nuoplovos siunčiamos nedelsiant. Jei siuntimas užtruks ilgiau nei 12 val. – ėminys laikomas +4ºC; jei ilgiau nei 24
val. fiksuojama specialioje terpėje (BD CytoRich BLUE arba RED ar Saccomano tirpale) .
Inksto navikų ar cistų turinio surinkimas:
1. Žymimas fiksuojančios transportinės terpės konteineris (etiketėje nurodomas paciento vardas, pavardė) ir objektinis stiklelis
(nurodomas paciento vardas, pavardė).
2. Vienas lašas aspiruoto inksto naviko mėginio perkeliamas ant žymėto objektinio stiklelio, paruošiamas įprastinis ore
džiovintas tepinėlis.
3. Likusi aspiruota naviko medžiaga perkeliama iš švirkšto į fiksuojančią transportinę terpę žymėtame konteineryje:
3.1. švirkštu (kuriuo aspiruotas mėginys) iš konteinerio įtraukiama ląsteles fiksuojančios transportinės terpės;
3.2. švirkšte susimaišiusi medžiaga išpurškiama atgal į transportinį konteinerį („švirkšto praplovimas“).
4. Inksto cistos turinys gali būti siunčiamas nedelsiant arba fiksuojamas transportinėje terpėje.
SVARBU: tiriamosios citologinės medžiagos fiksavimui bei transportavimui naudoti tinkamą patologijos tyrimui fiksuojančią
terpę. Rekomenduojama naudoti:
- Skystą terpę BD CytoRich RED plonasluoksnei citologijai (terpės privalumai: lizuoja eritrocitus, koncentruoja ląsteles, ženkliai
mažėja neinformatyvių tyrimų). Terpių galima gauti Valstybinio patologijos centro laboratorijoje.
- Saccomano tirpalą (alternatyvi skysta terpė citologiniam tyrimui). Terpių galima gauti Valstybinio patologijos centro
laboratorijoje.
Pastaba: pasirenkant kitas terpes, būtina pasitarti su laboratorija – terpės turi būti suderinamos su laboratorijoje naudojamomis
technologijomis.
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TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTIMAS:
Siunčiant į Centrą tiriamąją medžiagą patologijos tyrimui, pildoma elektroninė siuntimo forma, atitinkanti Sveikatos apsaugos ministro
patvirtintą siuntimo tirti formą (SAM Forma Nr.014-1-1/a, 2014-12-23 d.). Užpildyta elektroninė siuntimo forma atspausdinama,
pasirašoma ir kartu su citologine medžiaga siunčiama tyrimui. Taip pat išlieka galimybė medžiagą patologijos tyrimui siųsti užpildžius
įprastą siuntimo tirti blanko formą.
TIRIAMOSIOS MEDŽIAGOS PRIĖMIMO LAIKAS
Tiriamoji medžiaga Valstybiniame patologijos centre priimama pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7.00 val. iki 17.00 val.,
penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., šeštadieniais – nuo 8 iki 13 val. adresu P. Baublio 5, Vilnius.
BENDRIEJI SIUNTIMO TIRTI PILDYMO REIKALAVIMAI
Siuntime pažymėti:
1. Vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.
2. Siunčiančią įstaigą, gydytoją, jo kontaktus.
3. Naudojamą mėginio fiksuojamą būdą, medžiagą arba
informaciją, kad medžiaga nefiksuota.
4. Klinikinius ligos duomenis.

INFORMACIJA TEIKIAMA:
el. paštu: info@vpc.lt arba Centro telefonais:
8 5 2477351 (Tiriamosios medžiagos priėmimas);
8 5 2477350 (Informacija).
El. paštu: kokybe@vpc.lt prašome teikti pastabas
apie tyrimų kokybę

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VALSTYBINIS PATOLOGIJOS CENTRAS,
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialas

P. Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius
Tel. 272 06 64, faks. 272 00 44
info@vpc.lt

www.vpc.lt

