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Αγία Παρασκευή, 2021 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

 

Αγαπητοί   συνεργάτες, 

 

Σύμφωνα με: 

α) την από 28/01/2013 (Αρ.Πρωτ. Υ1ΓΠ.οικ.10946), εγκύκλιο  της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Διακίνηση  δια-γνωστικών  δειγμάτων»  που 
αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο και  

β) μετά από την ολοκλήρωση των διαδικαστικών ελέγχων αξιολόγησης της εταιρείας μας  από 
τον Ε.ΣΥ.Δ. για την διαπίστευση των εξετάσεων που σας παρέχουμε σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 15189. 

Η ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ για δική σας εξυπηρέτηση και διασφάλιση των 
αποτελεσμάτων σας οφείλει να σας ενημερώσει εκ νέου για την ασφαλή διαδικασία διακίνησης 
και μεταφοράς των δειγμάτων.   

 

 

 Έλεγχος πριν την αποστολή δειγμάτων 

 

Πριν την αποστολή των δειγμάτων στην ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. πρέπει να 
ελέγχονται τα παρακάτω σημεία: 

-      Το σωληνάριο ή το δοχείο που περιέχει το βιολογικό υλικό (περιέκτης δείγμα-τος) είναι 
στεγανά κλεισμένο για την ασφαλή μεταφορά, φέρει κωδι-κό/ονοματεπώνυμο και συνοδεύεται 
με παραπεμπτικό με τα στοιχεία ταυτοποίησης (κωδικός/ονοματεπώνυμο εξεταζόμενου, 
παραπέμπων και ζητούμενες εξετάσεις). 

-     Απαιτούμενες εξετάσεις και είδος δείγματος σε σχέση με το παραπεμπτικό 

-     Ποσότητα δείγματος  

-     Απουσία αιμόλησης / λιπαιμίας  

-     Συνολικός όγκος ούρων 24ώρου (ογκομέτρηση συλλογής) 

-     Δοχείο δείγματος (ελεύθερο μετάλλων, διαχωριστική γέλη, κατάλληλο συντηρητικό κ.λπ.)  

-      Τα δείγματα τοποθετούνται μέσα σε ειδικό σακουλάκι με την ένδειξη BIOHARZ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ) το οποίο κλείνεται ερμητικά. Εάν τα δείγ-ματα είναι υγρά τότε τυλίγονται το 
καθένα ξεχωριστά με απορροφητικό χαρτί και μετά τοποθετούνται προσεκτικά προς αποφυγή 
επιμόλυνσης στο ειδικό σακουλάκι.   Ο συνολικός όγκος υγρών δειγμάτων ανά σακουλάκι δεν  
πρέπει να είναι πάνω από 150 ml. 
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-      Στη δεύτερη εξωτερική θήκη τοποθετούνται τα συνοδευτικά παραπεμπτικά.  

-       Τα ειδικά σακουλάκια τοποθετούνται σε θερμομονωτική τσάντα ή σε ειδικό κουτί μεταφοράς 
που φέρει την επισήμανση «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β» /«Εξαιρούμενα ανθρώπινα 
δείγματα» δίπλα σε διαμαντόσχημα σήμα με επιγραφή UN3373.  

  

 

 Ασφαλής μεταφορά δειγμάτων  

 

Η ασφαλής μεταφορά/αποστολή των δειγμάτων γίνεται κατά περίπτωση ως εξής: 

Σε περίπτωση που η μεταφορά δειγμάτων διαρκεί λίγες ώρες και πρέπει να γίνει στους 2-8 
βαθμούς τότε χρησιμοποιείται θερμομονωτική τσάντα με ισοθερμικό θάλαμο, του οποίου η 
εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να είναι μεταξύ 2 και 8 βαθμούς. 

 Για τα δείγματα που μπορούν να συντηρηθούν στους 25 βαθμούς για 24 ώρες, χρησιμοποιείται 
επαρκούς αντοχής σε πίεση συσκευασία με θερμομόνωση και παγοκύστες.  

Η μεταφορά παγωμένων δειγμάτων γίνεται α) για διάρκεια μέχρι 18 ώρες μέσα  σε ισοθερμικά 
κιβώτια με ανάλογο αριθμό παγοκυστών ή  β) για διάρκεια πέρα των 12 ωρών σε  ισοθερμικό 
κιβώτιο με ξηρό πάγο ή με τις ειδικές παγοκύστες με-ταφοράς παγωμένων δειγμάτων. 

Για πληροφορίες που αφορούν την προμήθεια των αναγκαίων υλικών (κουτιά με-ταφοράς, 
παγοκύστες κλπ), παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρείας  
μας   

Πληροφορίες για την μεταφορά των δειγμάτων, καθώς και για το είδος δείγματος, ποσότητας 
και για τις συνθήκες φύλαξης, θα βρείτε στον κατάλογό μας στην ιστοσελίδα μας: 
http://labs.microanalysi.gr/el  

 

 

Με   τιμή, 

 

Ιάκωβος Χαλκιάς                                                                      Μιχάλης Λωλιάκης                     

Δ/ντής Εργαστηρίου                                                           Υπ/νος  Διαχείρισης Ποιότητας                                                               

 

 

  

 


