
Postup při odesílání vzorků do Biobanky HIT 

Informace pracovníků Biobanky HIT o odeslání vzorků
V den odeslání vzorků nás informujte (+420 597 37 2097) o transportu vzorků, vzorky neposílejte v pátek

Vyplňte "Průvodku k zasílaným vzorkům"
První část zaslat elektronicky (HIT@fno.cz) nebo faxem (+420 597 37 2095) do Biobanky HIT FN Ostrava

Druhou část vytiskněte a přibalte k transportnímu balíčku

Příprava transportního balíčku

Do speciálního sáčku na biologický materiál vložte zkumavky a zalepte, přiložte druhou část průvodky a chladící 

bloček. Vše zalepte do bublinkové obálky s nalepenou a vyplněnou etiketou a vše předejte PPL.

Zkumavky s citrátem sodným centrifugovat 2500 g/15 minut

2 zkumavky s EDTA 2,8 ml se necentrifugují

Rozdělení séra a plazmy do kryotub
Sérum (srážlivá krev) 18 alikvotů po 0,5 ml a 3 alikvoty po 1 ml

Plazma (zkumavka citrát sodný) 8 alikvotů po 0,5 ml

Kryotuby označte kódem pacienta, sérum/plazma, množství (např. HIT-01-001, plazma, 0,5ml)

Dvě zkumavky EDTA 2,8 ml označte kódem pacienta

Do příjezdu PPL uložte zpracované vzorky do lednice

Pokud bude materiál transportován některý další den, zajistěte zamrazení vzorků nejlépe při 

teplotě do -80 °C (nebo alespoň -40 °C) kromě jedné zkumavky s EDTA 2,8 ml

Zkumavky se srážlivou krví centrifugovat 1600 g/10 minut

a poskytneme informace o podmínkách odběru, zpracování a transportu vzorků

Telefonicky nebo e-mailem objednejte službu PPL, nahláste IČO, čas a místo vyzvednutí 

zpracovaných vzorků plazmy, séra a krve pro izolaci DNA
POZOR! Přepravu PPL lze objednat pouze do 10:00 hodin na odvoz v tentýž den!

Proveďte odběry vzorků krve pacienta
minimálně 3 zkumavky s 3,2% citrátem sodným o objemu 2,8 ml

minimálně 3 zkumavky srážlivé krve o objemu 7,5 ml

2 zkumavky s EDTA o objemu 2,8 ml

Zajistěte správné zpracování odebraného materiálu

Telefonicky Vám přidělíme specifický kód centra a pacienta

Informujte pacienta a zajistěte informovaný souhlas pacienta se zařazením do projektu

Tel: +420 597 37 2097 Tel: +420 597 37 4476

Mám pacienta s možnou nebo prokázanou akutní HIT

Kontaktovat Biobanku HIT na Klinice hematoonkologie FN Ostrava

V pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin Mimo pracovní dobu

Telefon: +420 597 37 2097, 4476

E-mail: HIT@fno.cz

Fax: +420 597 37 2095 Postup při  odesílání vzorků


