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INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA 

KARIOTYPU Z   AMNIOCYTÓW

KARIOTYP

Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA   |   T: 58 58 58 804   |   genetyka@invicta.pl

www.topgenetics.pl
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Założyć jednorazowe rękawiczki medyczne.

Nie wolno zamrażać ani trzymać przy źródłach ciepła. 

Zestaw należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8°C.

Tydzień ciąży, w którym ma być wykonany zabieg amniopunkcji oraz 

zasady przygotowania Pacjenta do badań wyznacza lekarz.

Przed przystąpieniem do badania przygotowujemy znajdujące się 

w zestawie:

       2 probówki wirownicze oznaczone kodem (+ 1 zapasowa)

       wkłady chłodzące (przed transportem wkłady należy przecho-

a

b

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem płynu 

owodniowego należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach 

medycznych.

Zestaw pobraniowy KARIOTYP jest przeznaczony do bezpiecznego transportu materiału do badań cytogenetycznych do Laboratorium Genetycznego 

INVICTA. Pobranie materiału do badań może nastąpić w placówce medycznej wyłącznie przez doświadczony personel medyczny.

Amniopunkcja to inwazyjne badanie prenatalne. Materiał do badania – płyn owodniowy pobiera lekarz w trakcie zabiegu amniopunkcji. W badaniu 

ocenia się kariotyp komórek wód płodowych (amniocytów) izolowanych z płynu owodniowego i hodowanych w warunkach in vitro. W badaniu 

kariotypu płodu ocenia się czy komórki są prawidłowe pod względem liczby jak i struktury chromosomów w rozdzielczości mikroskopu świetlnego.

Badanie to wykonywane jest tylko na zlecenie lekarza. 

Probówki wirownicze stożkowe o poj. 15ml – 3 szt. / Parafilm - folia zabezpieczająca – 2 szt. / Kody kreskowe (kod identyfikacyjny badania) – 6 szt. 
Wkłady chłodzące - 2 szt. / Skierowanie na badanie genetyczne – 1 szt.

Przygotowanie Pacjenta

Pobranie materiału

Przechowywanie zestawu 

Pobranie materiału

Przed przystąpieniem do zabiegu amniopunkcji 
należy przygotować zestaw pobraniowy w postaci 
2 probówek wirowniczych, opisanych wcześniej 
nazwiskiem i imieniem Pacjenta oraz jego numerem 
PESEL.

Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą 
amniopunkcji. Tydzień ciąży, w którym ma być 
wykonany zabieg amniopunkcji wyznacza lekarz.

Płyn po pobraniu należy jak najszybciej przelać 
do uprzednio przygotowanych dwóch probówek 
wirowniczych. Łączna objętość płynu w probów-
kach: 8-15 ml.
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Probówki niezwłocznie szczelnie zakręcić. 

Dodatkowo owinąć korki dołączoną folią Parafilm.
Przed wysłaniem sprawdzić szczelność probówek.

1. Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą amniopunkcji. 

2. Materiał pobierany jest w placówce medycznej.

3. Przed badaniem osoba upoważniona wypełnia „Skierowanie na

badania genetyczne”.

4. Skierowanie musi być kompletnie i czytelnie wypełnione, Pacjent

musi podpisać zgodę na wykonanie badania.

5. Należy podpisać obie probówki danymi Pacjenta (w jego obecności): 

imię i nazwisko oraz nr PESEL.

6. Należy potwierdzić zgodność 6-ciu ostatnich cyfr kodu umiesz-

czanego na skierowaniu z kodem na probówkach transportowych.

4
7

8
3

9
0

2
1

3
5

4
7

8
3

9
0

2
1

3
5

c
2-8oC

+ Probówkę umieścić z powrotem w pudełku 
wraz ze skierowaniem. Materiał należy wysłać 
w dniu pobrania

Wezwanie kuriera pod nr tel. 600 466 873
Wysyłanie materiału kurierem odbywa się tylko w następujące dni: 
poniedziałek  |  wtorek  |  środa  |  czwartek

Źródło: M.Srebrniak, A.Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wyd.I., (dodatkowo przy instrukcji z amniocytów) Wewnętrzny materiał informacyjny na temat amniopunkcji dla Pacjentek INVICTA. 
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w niniejszej ulotce nie stanowią podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych, leczniczych, 
dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem danego leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem. Zawarte w niniejszej 
ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Materiał należy wysłać w dniu pobrania. Do czasu przyjazdu kuriera zestaw 
z pobranym materiałem należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8 st.

M
LD
.P
.0
0.
05
.Z
.0
6_
02

da

+

4
7

8
3

9
0

2
1

3
5

a b

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA 

KARIOTYPU Z   AMNIOCYTÓW

KARIOTYP

Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA   |   T: 58 58 58 804   |   genetyka@invicta.pl

www.topgenetics.pl

M
LD

.P
.0

0.
05

.Z
.0

6
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kariotypu płodu ocenia się czy komórki są prawidłowe pod względem liczby jak i struktury chromosomów w rozdzielczości mikroskopu świetlnego.
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Wkłady chłodzące - 2 szt. / Skierowanie na badanie genetyczne – 1 szt.
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Pobranie materiału

Przechowywanie zestawu 

Przed przystąpieniem do zabiegu amniopunkcji 
należy przygotować zestaw pobraniowy w postaci 
2 probówek wirowniczych, opisanych wcześniej 
nazwiskiem i imieniem Pacjenta oraz jego numerem 
PESEL.

Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą 
amniopunkcji. Tydzień ciąży, w którym ma być 
wykonany zabieg amniopunkcji wyznacza lekarz.

Płyn po pobraniu należy jak najszybciej przelać 
do uprzednio przygotowanych dwóch probówek 
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Probówki niezwłocznie szczelnie zakręcić. 

Dodatkowo owinąć korki dołączoną folią Parafilm.
Przed wysłaniem sprawdzić szczelność probówek.

1. Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą amniopunkcji. 

2. Materiał pobierany jest w placówce medycznej.

3. Przed badaniem osoba upoważniona wypełnia „Skierowanie na

badania genetyczne”.

4. Skierowanie musi być kompletnie i czytelnie wypełnione, Pacjent

musi podpisać zgodę na wykonanie badania.

5. Należy podpisać obie probówki danymi Pacjenta (w jego obecności): 

imię i nazwisko oraz nr PESEL.

6. Należy potwierdzić zgodność 6-ciu ostatnich cyfr kodu umiesz-

czanego na skierowaniu z kodem na probówkach transportowych.
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+ Probówkę umieścić z powrotem w pudełku 
wraz ze skierowaniem. Materiał należy wysłać 
w dniu pobrania

Wezwanie kuriera pod nr tel. 600 466 873
Wysyłanie materiału kurierem odbywa się tylko w następujące dni: 
poniedziałek  |  wtorek  |  środa  |  czwartek

Źródło: M.Srebrniak, A.Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wyd.I., (dodatkowo przy instrukcji z amniocytów) Wewnętrzny materiał informacyjny na temat amniopunkcji dla Pacjentek INVICTA. 
Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w niniejszej ulotce nie stanowią podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych, leczniczych, 
dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem danego leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem. Zawarte w niniejszej 
ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Materiał należy wysłać w dniu pobrania. Do czasu przyjazdu kuriera zestaw 
z pobranym materiałem należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8 st.
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INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU DO BADANIA
KARIOTYPU Z  AMNIOCYTÓW

KARIOTYP

Zawartość zestawu pobraniowego INVICTA:
Probówki wirownicze stożkowe o poj. 15ml na płyn owodniowy – 3 szt. / Probówka morfologiczna (fioletowy korek) na krew pacjentki - 1 szt. /  

Parafilm – folia zabezpieczająca – 2 szt. Kody kreskowe (kod identyfikacyjny badania) – 6 szt. / Małe wkłady chłodzące – 2 szt. / Wkład chłodzący - 1 szt. /  
Skierowanie na badanie genetyczne – 1 szt. 

Zestaw pobraniowy KARIOTYP jest przeznaczony do bezpiecznego transportu materiału do badań cytogenetycznych do Laboratorium Genetycznego 
INVICTA. Pobranie materiału do badań może nastąpić w placówce medycznej wyłącznie przez doświadczony personel medyczny. Amniopunkcja to inwazyj-
ne badanie prenatalne. Materiał do badania – płyn owodniowy pobiera lekarz w trakcie zabiegu amniopunkcji. W badaniu ocenia się kariotyp komórek wód 
płodowych (amniocytów) za pomocą metod cytogenetyki klasycznej – hodowla w warunkach in vitro (liczba i struktura chromosomów w rozdzielczości mi-
kroskopu świetlnego) lub za pomocą metod biologii molekularnej – QF-PCR – tzw. szybka diagnostyka prenatalna (diagnostyka aneuploidii chromosomów 
13, 15, 16, 18, 21, 22, X i Y). W przypadku badania metodą QF-PCR materiałem do badania, oprócz płynu owodniowego, jest krew pacjentki. Badanie metodą 
QF-PCR nie zastępuje oznaczenia kariotypu za pomocą cytogenetyki klasycznej.

www.topgenetics.pl

Pobranie materiału Pobranie materiału

Źródło: M. Srebrniak, A. Tomaszewska, Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, Wyd. I., (dodatkowo przy instrukcji z amniocytów) Wewnętrzny materiał informacyjny na temat 
amniopunkcji dla Pacjentek INVICTA. Niniejsza ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w niniejszej ulotce nie stanowią podstawy do formułowania opinii ani do podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia, 
rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wyników leczenia oraz rokowań. Przed podjęciem jakichkolwiek działań 
związanych z rozpoczęciem lub kontynuowaniem danego leczenia należy każdorazowo skonsultować sie z lekarzem. Zawarte w niniejszej ulotce informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA   |   T: 58 58 58 804   |   genetyka@invicta.pl

Założyć jednorazowe rękawiczki medyczne.

Przed przystąpieniem do zabiegu amniopunkcji należy 
przygotować zestaw pobraniowy w postaci 2 probówek 
wirowniczych, opisanych wcześniej nazwiskiem i imieniem 
Pacjenta oraz jego numerem PESEL. W przypadku badania 
metodą QF-PCR potrzebna jest jedna probówka wirowniczą 
oraz probówka morfologiczna (fioletowy korek).

Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą amnio-
punkcji. Tydzień ciąży, w którym ma być wykonany zabieg 
amniopunkcji wyznacza lekarz.
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Transport do laboratorium

Kuriera należy zamówić co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym zabiegiem, 
laboratorium nie przyjmuje zapotrzebowania na transport w dniu pobrania materiału. 
Odbiór przesyłki przez kuriera musi nastąpić przed godziną 15. Do czasu przyjazdu ku-
riera pobrany materiał należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8°C. Próbki należy 
transportować w zestawie utrzymującym temperaturę 2-8°C. Czas od pobrania do 
dostarczenia próbki do laboratorium nie powinien przekroczyć 24h. W przypadku 
przekroczenia terminu wezwania kuriera lub wydłużenia czasu transportu, Laborato-
rium INVICTA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie badania.

Wezwanie kuriera pod nr tel. 600 466 873
Pobranie i wysyłanie materiału kurierem odbywa się tylko  
w następujące dni:  poniedziałek  |  wtorek  |  środa 

Zestaw można przechowywać w temperaturze pokojowej. Dobę przed pobraniem 

materiału małe wkłady chłodzące przetrzymywać w temperaturze 2-8°C. Pojedyn-

czy duży wkład chłodzący należy zamrozić w – 20°C.

Przechowywanie zestawu 

24 godziny przed pobraniem materiału należy skontaktować się  
telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta pod nr telefonu 600 466 873.

1. Materiał (płyn owodniowy) pobiera lekarz – drogą amniopunkcji.

2. Materiał pobierany jest w placówce medycznej.

3. Przed badaniem osoba upoważniona wypełnia „Skierowanie na badania gene-

tyczne”.

4. Skierowanie musi być kompletnie i czytelnie wypełnione, Pacjent musi podpisać 

zgodę na wykonanie badania.

5. Należy podpisać probówki danymi Pacjenta (w jego obecności):  

imię i nazwisko oraz nr PESEL.

6. Należy potwierdzić zgodność 7-miu ostatnich cyfr kodu umieszczanego  

na skierowaniu z kodem na probówkach transportowych.

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem płynu
owodniowego należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach
medycznych. 

Przed przystąpieniem do badania przygotowujemy znajdujące się 

w zestawie:

a  2 probówki wirownicze oznaczone kodem (kariotyp z amniocytów) i/lub  

1 probówkę wirowniczą + 1 probówkę morfologiczną oznaczone kodem  

(metoda QF-PCR)

b  małe wkłady chłodzące (przed transportem wkłady należy przechowywać 

w temperaturze 2-8°C)

c  parafilm – folia zabezpieczająca

d  wkład chłodzący
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Płyn po pobraniu należy jak najszybciej przelać do uprzednio 
przygotowanych dwóch probówek wirowniczych. Łączna 
objętość płynu w probówkach: 8-20 ml. W przypadku badania 
metodą QF-PCR objętość płynu to 6-15 ml w jednej probówce 
wirowniczej.

Owinąć korki folią Parafilm. Sprawdzić szczelność probówek. Próbki 
należy transportować w zestawie utrzymującym temperaturę 2-8°C. 
Następnie probówki owinąć papierowym ręcznikiem / ligniną i umie-
ścić w opakowaniu pośrednim (małe pudełko zestawu) na małych 
chłodzikach o temperaturze 2-8°C.  W przypadku badania metodą 
QF-PCR umieść w małym pudełku również probówkę morfologiczna 
(fioletowy korek) z krwią pacjentki.  

Zamknięte opakowanie należy ułożyć w większym pudełku 
zawierającym wypełniacz (poduszki powietrzne Cell-O) oraz 
zamrożony w – 20°C wkład chłodzący, w taki sposób, aby 
pudełko z probówkami nie miało bezpośredniego kontaktu 
z wkładem chłodzącym.

Umieścić w opakowaniu wypełnione skierowanie na badania 
genetyczne w foliowej koszulce. Zamknąć szczelnie styropia-
nowe opakowanie zewnętrzne. Zabezpieczyć zestaw przed 
otwarciem za pomocą taśmy klejącej. 

Wynik zawiera określenie kariotypu wraz z interpretacją oraz autoryzację specjalisty 

genetyka.

Czas wydania – 21 dni

Czas wydania – 7 dni dla metody QF-PCR


