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CRITERII DE ACCEPTARE  A ESANTIOANELOR BIOLOGICE 
 AUTORECOLTATE, RECOLTATE IN SI INAFARA  LABORATORULUI

MEDICAL SC DENTANET LAB SRL  

 Esantioanele biologice sa fie insotite de Buletin-cerere de examinari medicale;

 Intervalul de timp petrecut de la recoltare si pana la primirea esantioanelor in Laborator sa fie
maxim  de 4 ore;

 Temperatura de transport sa fie cuprinsa intre 4 - 20°C;

 Vacuteinerele sa nu fie contaminate la exterior cu sange;

 Flacoanele cu urina sau materii fecale sa fie inchise etans;

 Vacutainerul/flaconul in care s-a facut recoltarea sa fie compatibil cu analiza ceruta:

- vacuteiner cu dop rosu – BIOCHIMIE

- pentru cryoglobuline recoltarea se face la sediul laboratorului

- vacuteiner cu dop violet – HEMATOLOGIE

- vacuteiner cu dop albastru – COAGULARE – atentie volum!!!!!!!

- vacuteiner cu dop negru – VSH

- urocultor steril – urocultura

- recoltor steril – sputa

- recoltor steril – spermograma, spermocultura de preferat recoltarea la laborator, daca nu
este posibil, esantionul trebuie adus la laborator in maxim o jumatate de ora de la
recoltare si aceasta trebuie facuta in conditii sterile

- coprocultor cu mediu de transport – coprocultura

- coprorecoltor – examen coproparazitologic

Sa fie recoltat volum suficient din esantionul biologic de analizat: sange pana la nivelul indicat pe
vacutainer, urina aproximativ 10 ml, (exceptie esantioanele pediatrice unde se accepta volum mai
mic);

Criterii de acceptare a frotiului periferic:

- esantionul (lama) sa fie identificata pe marginea matuita avand scris numele pacientului;

- frotiul să prezinte o grosime potrivită, margini şi franjuri;

Criterii de acceptare a frotiului cervico-vaginal:

- esantioanele sa fie identificat pe marginea matuita avand scris numele pacientei;

- sa fie recoltate doua lame: exo- si endocol, daca se recolteaza cu burete sau tampon, si o singura
lama daca se recolteaza cu periuta de recoltare;

- frotiurile sa aiba o grosime corespunzatoare;
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Criterii de acceptare a secretiilor pentru examene bacteriologice si fungice:

- recoltarea esantioanelor pentru exudat faringian si nazal, inafara laboratorului se face in
recoltoare sterile cu mediu de transport; in laborator se poate si fara mediu.

- Recoltarea esantioanelor pentru secretii uretrale se face de catre asistentul urolog, in cadrul
incintei SC DENTANET LAB SRL.

- Recoltarea esantioanelor din puroaie, secretii otice, conjunctivale tuburi sterile cu mediu de
transport, dupa curatarea plagii cu ser fiziologic

In cazul in care oricare din aceste conditii nu sunt respectate, esantionul se respinge fiind
calificata ca” esantion neconform” si inregistrata in Registrul de esantioane respinse 504-01-02.

DIRECTOR DE LABORATOR MEDICAL

DR. ZAHARIA ANDREEA
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