Οδηγίες
Προς
Μαιευτήρες
Γυναικολόγους
Οµφαλοπλακουντιακό
Αίµα
Οδηγίες σχετικά µε τη λήψη και σήµανση του
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος

Αγαπητέ συνάδελφε,
Με βάση τη διεθνή διαπίστευση της εταιρείας µας από την ΑΑΒΒ, για τη σωστή λήψη
και ταυτοποίηση των δειγµάτων οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, του πλακούντα και του
οµφαλίου λώρου καθώς και του περιφερικού αίµατος που λαµβάνεται από τη µητέρα,
παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Συλλογή
Μετά τον τοκετό και την περίδεση του οµφαλίου
λώρου συλλέγετε στον ειδικό τριπλό ασκό, που
υπάρχει στη συσκευασία συλλογής (κιτ), το αίµα του
πλακούντα µε παρακέντηση της οµφαλικής φλέβας.

2. Συσκευασία
Κατόπιν κλείνετε τον ασκό µε
το ειδικό ενσωµατωµένο clip
προκειµένου να µην υπάρξει
διαρροή αίµατος.

3. Συνοδευτικό Έντυπο
Συµπληρώστε στο έντυπο «Στοιχεία Συλλογής &
Παραλαβής ∆είγµατος» στην περιοχή που αναγράφει
“Υπεύθυνος συµπλήρωσης στοιχείων: Μαιευτήρας”
τα πεδία: Β1. Στοιχεία Τοκετού, Β2. Ενδοφλέβια Υγρά,
Β3. Ιατρικό Ιστορικό Νεογνού, Β4. Ιατρικό Ιστορικό
Μητέρας (Κατά τον Τοκετό) και υπογράφετε.

4. Επιπλοκές
Σε περίπτωση επιπλοκών όπου δεν
είναι δυνατή η λήψη, παρακαλείσθε
να αναφέρετε τους λόγους στα
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ», στο πεδίο
Ιατρικό Ιστορικό Μητέρας (κατά τον
τοκετό).

• Εφόσον ο γονέας έχει αποφασίσει να φυλάξει και τα βλαστικά κύτταρα από τον πλακούντα ή και τον οµφάλιο λώρο,
ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:

Πλακούντας &
Οµφάλιος Λώρος

5. Συλλογή & Συσκευασία
Πλακούντας & Οµφάλιος Λώρος

6. Συλλογή & Συσκευασία
Οµφάλιος Λώρος

Οδηγίες σχετικά µε τη λήψη και σήµανση του
πλακούντα και του οµφάλιου λώρου

Μετά την αποκόλληση του πλακούντα
ολόκληρη η οµφαλοπλακουντιακή µονάδα
τοποθετείται στο ειδικό αποστειρωµένο
δοχείο που φέρει την επισήµανση
«ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΣ
ΛΩΡΟΣ». Το δοχείο κλείνεται ερµητικά και
αποστέλλεται στη Biohellenika.

Στην περίπτωση που ζητείται µόνο η λήψη
του οµφαλίου λώρου τοποθετείται όλος ο
οµφάλιος λώρος στο ειδικό αποστειρωµένο
δοχείο που φέρει την ειδική επισήµανση
«ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ». Το
δοχείο κλείνεται ερµητικά και αποστέλλεται
στη Biohellenika.

• Μετά το τέλος της διαδικασίας επιβάλλετε να συλλέξετε 3ml περιφερικού αίµατος
από τη µητέρα για τον ιολογικό έλεγχο του δείγµατος ακολουθώντας τις παρακάτω
οδηγίες:

Προσοχή!
Περιφερικό Αίµα
Οδηγίες σχετικά µε τη λήψη περιφερικού
αίµατος από τη µητέρα

7. Συλλογή & Συσκευασία
Μέσα στο κιτ υπάρχει ένα
Vacutainer γενικής αίµατος,
στο οποίο θα προσθέσετε 3ml
περιφερικού αίµατος της µητέρας.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση σχετικά µε τη διαδικασία
είµαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα:

✆2310
47.42.82

✆210
770.8882

B69
4467.7746

Biohellenika: Οδηγίες Προς Μαιευτήρες Γυναικολόγους

8. Σήµανση Στοιχείων
Παρακαλείστε στη συνέχεια να συµπληρώσετε τα
πεδία της ετικέτας που είναι επικολληµένη πάνω στο
Vacutainer τα οποία αφορούν την ηµεροµηνία και ώρα
λήψης του αίµατος καθώς και το όνοµα του ατόµου
που ήταν υπεύθυνο για την αιµοληψία.
Ευχαριστούµε για την συνεργασία
Εκ µέρους της Biohellenika

Κ. Κουζή-Κολιάκου
Ιατρός, Καθηγήτρια Ιατρικής
F-PR-01-32/Ε

