Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος
Το βασικό μέλημα της Genekor είναι τα δείγματα που παραλαμβάνονται να είναι τα κατάλληλα για την ανάλυση που έχει ζητηθεί,
να συσκευάζονται και να αποστέλλονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ο σκοπός της λίστας αυτής είναι να πετύχουμε ακριβώς αυτό.
Για τυχόν ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ Ή 4–6 ΠΛΑΚΙΔΙΑ (+ΠΛΑΚΙΔΙΟ H&E)
Στην περίπτωση που στείλετε ιστό, θα πρέπει να είναι μονιμοποιημένος σε
φορμαλίνη και εγκλεισμένος σε μπλοκ παραφίνης. Εναλλακτικά μπορείτε να
στείλετε αχρωμάτιστες τομές παραφίνης επιστρωμένες σε αντικειμενοφόρα
πλακίδια (στεγνωμένα στον αέρα, όχι σε κλίβανο) συμπεριλαμβανομένου και
ενός πλακιδίου με χρώση Αιματοξυλίνης Ηωσίνης (H&E staining). Εάν στείλετε
βιοψία πυρήνα, χρησιμοποιήστε 3-5 πυρήνες ευθυγραμμισμένους και
ενσωματωμένους σε ένα μόνο μπλοκ, τοποθετημένους έτσι ώστε όταν
τεμαχίζεται η λεπίδα να πηγαίνει παράλληλα με τον επιμήκη άξονα των
πυρήνων.

Ή

1. Για δοκιμή ALK-FISH χρειαζόμαστε τομές πάχους 2-3μm. Για όλες τις άλλες
δοκιμές χρειαζόμαστε τομές πάχους 5-10μm.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
20%
Τουλάχιστον το 20% του δείγματος θα πρέπει να περιέχει καρκινικά κύτταρα, για την
απομόνωση ικανοποιητικής ποσότητας καρκινικού γενετικού υλικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΠΑΤΟΣ:
Τουλάχιστον το 40% του δείγματος θα
πρέπει να περιέχει καρκινικά κύτταρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε
να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit
(η παγοκύστη ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να
έρχεται απευθείας σε επαφή με τo
δείγμα).
1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της
Genekor και όλα τα σχετικά
ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του
ασθενή στο Genekor Specimen Kit.
2. Τοποθετήστε το δείγμα στο Genekor
Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης
της αίτησης Genekor και των σχετικών
εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά
έγγραφα) στη συσκευασία που
διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλετε το
ολοκληρωμένο Genekor
Specimen Kit (έντυπο
αίτησης ασφαλιστικά
στοιχεία και δείγματα) στη
διεύθυνση:

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα
Athens, Greece

Τοποθετήστε όλα τα μέρη
του δείγματος (έντυπο
στοιχεία και δείγματα) στο
Genekor Specimen Kit και
επικοινωνήστε με την
εξυπηρέτηση πελατών για
την παραλαβή του
δείγματος.

www.genekor.com
Καλέστε στο 210 603 2138
για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε
Genekor Specimen Kits.
info@genekor.com

