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 IGRAم جهت پذیرش تست زال طیشرا
 

به صورت های مربوطه را ندارید مراحل زیر را یط ارسال سریع لوله در صورتی که شرا

 انجام دهید. را  5شماره له  تا مرحارسال سریع صورت و در  انجام دهیدکامل 
 

 باشد.هر بیمار دارای چهار لوله رنگی می  .1

بار به  10خون ریخته و ه(  ی روی لول)تا خط مشخص شده  1ccاخل هر لوله د .2

 نمایید. ته   آرامی سر و

 باشد. مونه قابل انجام نمینشان باشد ن طاگر حجم نمونه بیشتر از خ  .3

  ری، تا از همولیز شدن آن جلوگینشودداخل لوله خالی  سوزنرنمونه با س .4

 باشد(به هیچ عنوان قابل پذیرش نمیلیز و)نمونه هم  شود. 

  حداقل نمونه مورد نیازونه گیری شود )به باال نم 5ccگ رنبیمار حتماً با س .5

4cc باشد(می 

 درجه سانتیگراد قرار دهید. 37ساعت در انکوباتور   24 – 16ها را به مدت لوله .6

بدهید تا ژل داخل    دقیقه در محیط اتاق قرار 20 – 15را به مدت ها لوله  .7

 شود. ها سرد ه لول

سانتریفیوژ   RPM 3000-2000دقیقه در دور  15لوله را به مدت  چهارهر  .8

 نمایید. 

 های اولیه را روی آنها ثبت نمایید.ت لولهاخصش و مچهار لوله تمیز انتخاب کرده  .9

های  ژل برداشت نموده و در لوله پالسمای رویی را بدون تماس نوک سمپلر با  .10

 مشخص شده بریزید. 

فریز نموده و همراه با یخ به  نتقال لوله های فوق به آزمایشگاه آنها را ت اجه .11

 ان دِفریز نشوند(** وچ عنها به هی)لوله **  نمایید. اه ارسال آزمایشگ

 

 آزمایشگاه مدیکال  –ا تشکر ب
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