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Case Study Překlad z anglického originálu do bulharštiny odborného textu z oblasti laboratorního prostředí  

 
 

GENERAL BLOOD COLLECTION INSTRUCTIONS 
 
All human body fluids should be handled as potentially infectious.  Wearing gloves and 
other personal protective equipment, during sample collection and preparation, are 
required by the OSHA Bloodborne Pathogens Standard.  All materials contaminated with 
blood or body fluids should be disposed of in accordance with OSHA guidelines. 

 
Recommended order of draw, when collecting samples using multiple tubes, to avoid 
cross contamination caused by tube contents. 
 
BECTON DICKINSON and Co. 

Tube closure (top) color  Collection tube Mix by inversion (minimum) 
 

Marble or red/yellow  Gel serum separator 5 times 
Lavender    EDTA   15-20 

times 
 

S-MONOVETTE 
Tube closure (top) color  Collection tube Mix by inversion (minimum) 
   
Red    Serum separator 5 times 
Lavender    EDTA   15-20 

times 
 

SAMPLE REJECTION CRITERIA 

Laboratories reserve the right to invalidate an analysis under certain conditions.  These 
conditions may include, but are not limited to: 
 1.  The required whole blood sample contains clots. 
 2.  Grossly hemolyzed or grossly lipemic sample (serum, plasma or whole 
blood). 
 3.  Improperly centrifuged serum or plasma sample. 
 4.  Sample for hematology testing is greater than 96 hours (4 days) old. 
 5.  Missing or incomplete sample barcode label on the transport tubes. 
 
Such samples may be reported as NSA “Not Suitable for Analysis”. 
 
 

ÁLTALÁNOS VÉRVÉTELI UTASÍTÁSOK 
 
Az összes emberi testnedvet potenciálisan fertőzőként kell kezelni.  Az OSHA vér által szállított 
patogénekre vonatkozó szabványa megköveteli a kesztyű és egyéb egyéni védőfelszerelés 
viselését mintavétel és előkészítés során.  A vérrel vagy testnedvekkel szennyezett összes 
anyagot az OSHA irányelvei szerint kell megsemmisíteni. 

 
Ajánlott mintavételi sorrend több cső alkalmazásával történő mintavétel során, a cső tartalma által 
okozott keresztszennyeződés elkerülésére. 
 
BECTON DICKINSON and Co. 

Cső záróeszköz (tető) színe  Mintavevő cső Keverés megfordítással 
(minimálisan) 

 
Márvány vagy vörös/sárga  Gél szérum szeparátor 5-ször 
Levendula    EDTA   15–20-szor 

 
S-MONOVETTE 

Cső záróeszköz (tető) színe  Mintavevő cső Keverés megfordítással 
(minimálisan) 

   
Piros    Szérum szeparátor 5-ször 
Levendula    EDTA   15–20-szor 

 

MINTA-ELUTASÍTÁSI KRITÉRIUMOK 

A laboratóriumok fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos körülmények között 
érvénytelenítsenek egy adott analízist.  Többek között az alábbi körülményeket foglalják 
magukban: 
 1.  A szükséges teljes vérminta alvadékot tartalmaz. 
 2.  Nagymértékben hemolizált vagy erősen lipémiás minta (szérum, plazma vagy teljes vér). 
 3.  Nem megfelelően centrifugált szérum vagy plazmaminta. 
 4.  A hematológiai tesztelésre vett minta 96 óránál (4 napnál) régebbi. 
 5.  A szállításra használt csöveken a minta vonalkódos címkéje hiányzik vagy nem teljes. 
 
Az ilyen minták a jelentésben NSA, azaz „Analízisre alkalmatlan” besorolást kaphatnak. 
 


