Hastalar için bilgiler

Covid-19 PCR testi (SARS-CoV-2-RNA-PCR) - gargara testi
Arka plan:
PCR testi için boğazı temizleme sıvısı kullanılabilir. En yüksek virüs konsantrasyonunun hakim olduğu
yer burası olduğundan, gırtlağın arka kısmının da temizlenmesi önemlidir.
Hazırlık:


Lütfen analiz talep formunu (arka taraf) eksiksiz doldurun (lütfen telefon numaranızı unutmayın!).



Yapışkanlı etiketin üzerine adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi yazın ve tüpün üzerine
yapıştırın.



Damlacıklar ve aerosollerle başkalarını tehlikeye atmamak için lütfen gargara yaparken odada
yalnız olduğunuzdan emin olun!

Uygulama talimatı:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lütfen gargara testinden 2 saat önce yemek yemeyin, içmeyin ya da dişlerinizi FIRÇALAMAYIN!
Steril tuzlu su çözeltisi ampulünü açın ve sıvıyı ağzınıza sıkın.
Başınızı geriye doğru eğin ve sıvının yutulmadan gırtlak bölgesine akmasına izin verin.
En az bir dakika gargara yapın!
Etiketli tüpü açın.
Ağzınızı ve gırtlağınızı temizlediğinizi sıvıyı tekrar tüpe tükürün.
Tüpü sıkıca kapatın, küçük plastik torbaya koyun ve bunu da tam kapatın. Küçük plastik poşeti arka
sayfası doldurulmuş olan bu belge ile birlikte büyük plastik poşete koyun ve bu poşeti de kapatın.
8) Örnekler oda sıcaklığında 48 saat ve buzdolabında 4 santigrat derecede 72 saat dayanıklıdır.
Ondan sonra:




Etiketli örneğinizi, doldurulmuş talep formu ve bir kimlik ile birlikte bir poşette doktorunuza ya da
muayenehanelerimizden birine getirin. Sevk kağıdınız varsa, örnekler muayenehanelerimizden
birine teslim edilirken, bu sevk kağıdı ibraz edilmelidir.
Analiz genellikle laboratuvarımıza ulaştıktan sonraki 2 gün içinde tamamlanır.
Tahlil sonuçlarını posta yoluyla alacaksınız ve tahlillere, Laborcard'ı kullanarak elektronik olarak da
erişebileceksiniz. Henüz ücretsiz bir Laborcard'ınız yoksa ve hizmetimizi kullanmak istiyorsanız,
ekteki başvuru formunu doldurmanızı ve tekrar eklemenizi rica ediyoruz.

Bilgi:
Covid-19 bildirilmesi zorunlu bir hastalık olduğu için laboratuvar olarak sağlık bakanlığı'nın EMS
sistemine (elektronik raporlama sistemi) hem negatif hem de pozitif sonuçları raporlamakla yükümlüyüz

Hinweis: Bei Besitz einer Laborcard wird jeder Befund automatisch nach Fertigstellung über die Internetbefundabfrage zur Verfügung gestellt.
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ANALIZ TALEP FORMU

Sevk eden doktorun kaşesi

Doktor tarafından doldurulacak

SARS-CoV-2 RNA-PCR

Fatura:

Gargara çözeltisi

 Muayenehaneye toplu fatura
Alım tarihi

 Hastaya özel fatura

Saat

 Doğrudan sağlık sigortasına fatura edilecek

Soyadı

Adı

Doğum tarihi

Sig. no.

 K

Telefon no

 E

E-posta
Adres
Posta, kodu yer
Örneğin benim tarafımdan teslim edildiğini teyit ederim.
Hasta imzası
Tarih

Kimlik numarası

Hasta örneği kendisi teslim etmediği takdirde doldurulacaktır:
Lütfen bu durumda bir vekaletname gerektiğini unutmayın!
Tarafımdan verilen vekaletname, örnek malzemesi, analiz talep formu ya da sevk kağıdının teslimini içerir.

Teslim edenin adı

Doğum tarihi

İmza

Tarih

Kimlik numarası

Hinweis: Bei Besitz einer Laborcard wird jeder Befund automatisch nach Fertigstellung über die Internetbefundabfrage zur Verfügung gestellt.
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