ÁLTALÁNOS LABOR MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kedves Páciensünk!
Mielőtt laboratóriumi vizsgálatra jelentkezik, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.
A felesleges vizsgálatok és indokolatlan ijedtségek elkerülésére javasoljuk, hogy orvosával
(háziorvosával, gondozó orvosával) egyeztetett laboratóriumi paraméterek vizsgálatára kerüljön sor.
Kezelő orvosa kell, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy éhgyomri vizsgálatról van-e szó vagy éppen evés
után egy vagy két órával kell-e jelentkezzen, esetleg ún. terheléses vizsgálatot rendelt el, ami 2-3 órát
vesz igénybe. Vannak olyan paraméterek, amelyek nem igényelnek éhezést.
Ha pl. HPV (human papilloma vírus) vizsgálatot szeretne, ahhoz nőgyógyászati szakvizsgálat
szükséges, mert a mintavételt a nőgyógyásznak kell elvégeznie.
Reggel 7.10 este 19.00 óra között módjában áll vizsgálati időpontot egyeztetni.
MIRE FIGYELJEN MINTAVÉTEL ELŐTT?
Vizelet és széklet minta leadása bármely napon történhet,
kivéve pénteken, amikor csak 11.00 óráig. Mintavételi tégelyt
az ügyfélszolgálaton jelentkezve irányításukkal asszisztenseink
biztosítanak Önnek, vagy a vizsgálatot elrendelő orvos
rendelésén adunk.
Éhgyomri minta vétel legalább 6 órás éhezést igényel az anyagcsere paraméterek jobb
megítélésére.
Délelőtti mintavételre a paraméter vizsgálati módszere (érzékenysége) miatt van szükség
Széklet, vizelet mintavételhez csak az általunk adott mintavételi tégelyeket használja!
24 órás vizeletgyűjtéshez steril, fedeles gyűjtőedényt adunk. 1. nap a reggeli első vizeletet
még a WC tartályba ürítse, majd a további vizelet a mintavételi edénybe kerüljön a 2. nap
reggeli első vizelettel együtt.
o Az általunk adott mintavételi edényen látható űrmérték alapján fel kell jegyezni az
ürített vizelet mennyiséget. Az összes vizeletből azonban a laborba csak egy kisebb
mennyiséget kell behozni a rendelkezésére bocsátott kisebb mintavételi tégelyben.
Helyszínen a rendelő előtt további vérvételi tájékoztató áll rendelkezésére.
HOGYAN KAPJA KÉZHEZ A LABORATÓRIUMI EREDMÉNYÉT?
Ügyfélszolgálati munkatársunk vagy orvosi rendelésen az asszisztens nyilatkozatot kér Öntől, hogy
milyen formában kívánja kézhez kapni a leletét. Az eredmények elkészültével az Ön nyilatkozatának
megfelelő módon juttatjuk el az Ön számára. Kiemelt szolgáltatásunk része, hogy az eredmények
elkészültével 24 órán belül –az Önök nyilatkozata alapján –e-mailen is eljuttatjuk a leletet.
Amennyiben online regisztrált, online felületen is megtekintheti a hivatalos másodlatot.

