
 
 
 
 
 
 

 

SZCZEP BAKTERYJNY MATERIAŁ KLINICZNY DO BADAŃ MOLEKULARNYCH  

Przygotować czystą, świeżą hodowlę, zawsze w dwóch 
wariantach: 
· płytka Petriego,  
· podłoże transportowe (np. wymazówka z podłożem 

Amies z węglem).  
Opisać numerem oryginalnym szczepu. 

Przechowywanie do momentu wysłania: 
· do 24 godz. w temp. pokojowej, 
· do tygodnia pasażować co drugi dzień. 

 

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, zabezpieczone 
przed zgnieceniem. 
Hodowlę kontynuować aby była możliwość ponownego 
przesłania szczepu do KOROUN: 
- zleceniodawcy z Warszawy i okolic do 2 dni, 
- pozostali zleceniodawcy do 5 dni. 

 

MATERIAŁ pobrany przyżyciowo 
Pobrany od pacjenta jak najszybciej: najlepiej przed 
podaniem pierwszej dawki antybiotyku, nie później niż 
72 h od włączenia antybiotykoterapii: 
· płyn mózgowo-rdzeniowy (nie mniej niż 200 µl), 
· krew pełna (1,5-3 ml) pobrana na antykoagulant  

(np. EDTA, heparyna, cytrynian), 
· surowica (2 ml), 
· płyny z jam ciała (nie mniej niż 200 µl). 
Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta, 
rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania 
materiału. 

Przechowywanie do momentu wysłania: 

· do tygodnia w temp. lodówki, 
· powyżej tygodnia zamrozić w -20oC, najlepiej w -70oC i 

wysyłać zamrożone na suchym lodzie lub                  z 
wkładem chłodzącym. 
 

Przesyłać kurierem w jałowych, szczelnie zamkniętych 
pojemnikach/probówkach (odpowiednia wielkość 
pojemnika do objętości  próbki): 
· próbki niezamrożone w temp. pokojowej, 
· próbki zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem 

chłodzącym. 

 

MATERIAŁ pobrany post mortem 

Wysyłkę uzgodnić telefonicznie z KOROUN. 
Pobrany niezwłocznie po zgonie pacjenta z co najmniej 
dwóch tkanek/narządów: 
· krew z komór serca (osoby dorosłe: 2-3 ml, noworodki: 

0,5-1ml), 
· skrawki śledziony, wątroby, nerek lub innych 

zmienionych chorobowo narządów (0,5 x 0,5 x 0,5 cm), 
· drobne fragmenty zmienionej chorobowo skóry. 

Opisać próbki imieniem i nazwiskiem pacjenta, 
rodzajem materiału oraz datą i godziną pobrania 
materiału. 

Przechowywanie do momentu wysłania 
· do tygodnia w temp. lodówki, 
· powyżej tygodnia zamrozić w -20oC, najlepiej w -70oC   i 

wysyłać zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem 
chłodzącym. 

 

Przesyłać kurierem w jałowych, szczelnie zamkniętych 
pojemnikach/probówkach (odpowiednia wielkość 
pojemnika do objętości  próbki): 

· próbki niezamrożone w temp. pokojowej, 
· próbki zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem 

chłodzącym. 
 

UWAGA: PRZESYŁKA MUSI ZAWIERAĆ DOKŁADNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ ZLECENIA BADANIA REFERENCYJEGO KOROUN 
W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania. 
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LABORATORIUM 

   LABORATORIUM 

INWAZYJNE ZAKAŻENIE BAKTERYJNE NABYTE POZA SZPITALEM 
ZASADY PRZESYŁANIA SZCZEPÓW BAKTERYJNYCH I MATERIAŁÓW KLINICZNYCH DO KOROUN 

RAPORT z BADANIA 


