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Sérologie markery HBV
Zásilka obsahuje 5 vzorků plazem, určených k vyšetření přítomnosti všech serologických markerů virové
hepatitidy B.
Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné
zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné
likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této
skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.
Vzorky uložte při teplotě vhodné pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě -18°C a nižší,
krátkodobě 2 – 8 °C) a zpracujte jako běžné klinické vzorky. Stabilita vzorků je během transportu
zajištěna přidáním antibakteriálního činidla ProClin 950.
V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.
Vzorky byly připraveny pracovníky Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy SZÚ Praha (Mgr.
Pavel Fritz, tel. 267 082 455).
Výsledky posílejte elektronicky přes webové rozhraní – viz informativní dopis. Pokud jste
se již účastnili některého letošního cyklu elektronického EHK, informativní dopis k zadávání
výsledků neobdržíte (každá laboratoř účastnící se elektronických cyklů EHK dostane
informativní dopis se svým heslem jen jednou !).
Výsledky odešlete nejpozději do 14. 11. 2017
Žádáme o dodržení termínu. V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu příslušné EHK
nezúčastnit, sdělte to AP CEM, ať může danou sérii uzavřít.
Výsledky NRL pro virové hepatitidy budou uveřejněny 10 dní po uzávěrce kola na webových stránkách
SZÚ v sekci Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro … » Akreditační pracoviště

CEM (AP CEM) » Externí hodnocení kvality (EHK) - výsledky » Očekávané výsledky EHK-971

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT (AP CEM)
tel. 267 082 427
email: apcem@szu.cz

1/1

