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Odesílatel (razítko, podpis):
Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17-Rosice
Tel. 466 644 000
e-mail: interimun@interimun.cz
Žádanka a informace k prováděným metodám:

IČP:

Odbornost:

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Číslo pojištěnce / RČ:

Pohlaví:

www.interimun.cz

Pojišťovna:

□M □Ž

Datum narození:

Kontakt na pacienta:
Datum a čas odběru vzorku:

Odběr provedl:

Osobní anamnéza (nepovinné):
Prodělané onemocnění SARS-CoV-2:
ANO
Datum: _______
Průkaz onemocnění:
pozitivní PCR test:
pozitivní antigenní test:

□
□
□

□

_______

□
□
□

□

NE

Očkování proti SARS-CoV-2:
ANO

□

□
□
□

1. dávka:
2. dávka:
3. dávka:
dávka:

□

Typ vakcíny:
____________
____________
____________
____________

Datum:

_______

NE

__________
__________
__________
__________

Průběh onemocnění:
bezpříznakový
lehký
těžký
hospitalizace

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
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Onemocnění/léčba vedoucí k imunosupresi:
ANO
NE

□

□

Další informace:

Pokyny k odběru:

Prosíme, neodebírejte v pátek a před svátky.
(výjimky pouze po domluvě s laboratoří)
Odběr se provádí do čtyř speciálních vakuových zkumavek, určených pouze pro tento test:
1. zkumavka s ČERVENÝM víčkem označená Ag1 ; se sadou peptidů pro specifickou stimulaci CD4+ pomocných T lymfocytů,
2. zkumavka s ORANŽOVÝM víčkem označená Ag2 ; se sadou peptidů pro specifickou stimulaci CD4+ pomocných a CD8+ cytotoxických T lymfocytů,
3. zkumavka s FIALOVÝM víčkem ( MIT ); s mitogenem; pozitivní kontrola,
4. zkumavka se ŠEDÝM víčkem ( NIL ); bez stimulátorů; negativní kontrola.

Odběrové zkumavky si vyžádejte u nás v laboratoři.
Skladujte v chladničce (nemrazte). Před odběrem vytemperujte na pokojovou teplotu.
1. Od každého pacienta odeberte 4 x 1 ml krve do zkumavek odlišných barev uzávěrů (ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, FIALOVÁ, ŠEDÁ).
Vakuum umožní odebrat optimální množství krve (viz černá ryska na zkumavce). Odběr je nutné opakovat, pokud je množství odebrané krve výrazně mimo
rysku. Při takto malém objemu krev natéká relativně pomalu; požadovaný objem bude odebrán, pokud zkumavku necháte nasazenou na jehle ješte 2-3 s po
dosažení rysky.

2. Zkumavky 10x obraťte, aby došlo k promíchání obsahu a celý vnitřní povrch zkumavky se dostal do kontaktu se vzorkem.
Vnitřní povrch odběrové zkumavky je pokryt antigeny a protisrážlivým činidlem, které je třeba rozpustit ve vzorku krve.

3. Zkumavky označte jménem pacienta a vyplňte žádanku o vyšetření.

Zkumavky s odebranou krví uchovejte při pokojové teplotě - ne v lednici.
Nízká teplota nevratně snižuje aktivitu lymfocytů, test pak nelze vyhodnotit. Vhodná je teplota 22 ± 5 °C.
Vzorek musí být zpracován v laboratoři nejpozději 16 hodin po odběru.

