ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Ενημερώστε προηγουμένως τον Μαιευτήρα σας
για την απόφασή σας να προχωρήσετε με την
Biophylaxis για τη διαδικασία της λήψης του ομφαλοπλακουντιακού αίματος του μωρού σας.
Η ειδική ελεγχόμενης θερμοκρασίας συσκευασία
(Kit) που θα παραλάβετε από την Biophylaxis θα
πρέπει ΠΑΝΤΑ να διατηρείται σε δροσερό και σκιερό σημείο, σε θερμοκρασία δωματίου, πριν στο
σπίτι σας, αλλά και μετά την λήψη του αίματος στο
Μαιευτήριο.
Μελετήστε προσεκτικά τα έγγραφα τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύουν το δείγμα αίματος και συμπληρώστε τα. Θα διευκολύνει την
διαδικασία εάν τα συμπληρώσετε από πριν και

αφήσετε ασυμπλήρωτα μόνο όσα στοιχεία αφορούν στο μωρό σας για να συμπληρωθούν την
ημέρα του τοκετού, πριν την παραλαβή του Kit.
Καλέστε την Biophylaxis στην περίπτωση που συνεχίζετε να έχετε κάποιες απορίες.
Βεβαιωθείτε πως έχετε πάρει μαζί σας στο Μαιευτήριο το Kit και τον φάκελο που έχετε παραλάβει
από την Biophylaxis. Προτείνεται να τα τοποθετήσετε μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά σας είδη
που θα πάρετε μαζί σας την ημέρα του τοκετού.
Όταν φθάσετε στο Μαιευτήριο την ημέρα του τοκετού, παραδώστε το Kit στον Μαιευτήρα ή στην
Μαία σας. Τον φάκελο τον κρατάτε εσείς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ο Mαιευτήρας σας θα σας παραδώσει το Kit εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του τοκετού
και έχει γίνει η λήψη του ομφαλοπλακουντιακού
αίματος.
Ανοίξτε το Kit και βεβαιωθείτε πως περιέχει: 1) τα
φιαλίδια με το δείγμα αίματος της μητέρας καθώς
και 2) τον ασκό με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα
του μωρού σας.
Επικολλήστε την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα που
αφορά στον αυστηρά προσωπικό σας κωδικό (bar
code) 1) στην πλαστική θήκη με τα φιαλίδια (η
οποία θα πρέπει να είναι κλειστή), καθώς και 2)
στην ειδική εσωτερική συσκευασία με τη θερμική
επένδυση που περιέχει το ομφαλοπλακουντιακό
αίμα.
Τοποθετήστε όλα τα έγγραφα, τα οποία είναι πλήρως συμπληρωμένα, μέσα στην ειδική πλαστική
θήκη που υπάρχει μέσα στο Κit. Τα έγγραφα αυτά
είναι: Η Σύμβαση υπογεγραμμένη από τους δύο

γονείς, τα Στοιχεία Πελάτη και το Ιατρικό Ιστορικό. Είναι απαραίτητο να συνοδεύεται το Kit ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τα έγγραφα τα οποία αποτελούν
την ταυτότητα του δείγματος αίματος. Υπάρχει πιθανότητα να μην παραληφθεί από τα εργαστήρια
Kit χωρίς τα αντίστοιχά του έγγραφα.
Κρατήστε το Kit σε σκιερό και δροσερό σημείο του
δωματίου σας έως την ώρα που θα το παραλάβει ο
ταχυμεταφορέας.
Τηλεφωνήστε στην Biophylaxis σύμφωνα με τις
οδηγίες που σας έχουν προηγουμένως δοθεί, για
να κανονιστεί η παραλαβή του Kit. Η παραλαβή θα
γίνει αυστηρά από εξειδικευμένους ταχυμεταφορείς για την μεταφορά βιολογικού υλικού.
Σε περίπτωση που είναι μετά τις 5μμ ενδέχεται η
παραλαβή να γίνει το επόμενο πρωί. Ειδικές οδηγίες θα σας δοθούν από την Biophylaxis όπως
επίσης σε περίπτωση που είναι Σαββατοκύριακο ή
Αργία.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΚΙΤ)
Η Biophylaxis έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην συσκευασία που θα μεταφέρει το πολύτιμο ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Για την μεταφορά του αίματος έχει
επιλέξει ειδικά σχεδιασμένες συσκευασίες οι οποίες
είναι πιστοποιημένες από αλλοδαπούς εμπειρογνώμονες, εξειδικευμένους στον χώρο. Κατά τη μεταφορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλισθεί η μέγιστη προστασία του περιεχομένου έναντι των πιθανών

φθορών και διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, κάτι
που έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλιματολογική ζώνη
που βρίσκεται η χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, το
Kit της Biophylaxis αποτελείται από ειδικά υλικά που
διατηρούν την απαραίτητη θερμοκρασία του αίματος
και πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές θερμοκρασίας των 15-25 ° C για τουλάχιστον 48 ώρες.

Εξωτερική συσκευασία

Συσκευασίες Διατήρησης της Θερμοκρασίας
3.

1.

1.

2.

1. Εξωτερική συσκευασία με σήμανση σύμφωνα με τους κανονισμούς των Ο.Η.Ε και ΙΑΤΑ για τη μεταφορά βιολογικών ουσιών

1. Κυλινδρικό δοχείο μεταφοράς 1.4 L εγκεκριμένο από τον
Ο.Η.Ε.
2. Gel Wrap που σταθεροποιεί την θερμοκρασία
3. Εσωτερική συσκευασία με θερμική επένδυση πάχους 6 mm

Σύστημα συλλογής ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Σύστημα συλλογής μητρικού αίματος

1.

2.
2.

1.

4.

3.

3.

1. Ασκός συλλογής αίματος 250 ml με 35 ml αντιπηκτικό
2. Ασκός ασφαλείας
3. Αποστειρωμένο διάλυμα & βαμβάκι, γάζες οινοπνεύματος και
αποστειρωμένο μικρό δοχείο

1. Τρία φιαλίδια λήψης αίματος τύπου «αιμοληψίας κενού»
(Vacutainer)
2. Βελόνα Πολλαπλής Αιμοληψίας- Υποδοχέας
3. Απορροφητική θήκη μεταφοράς φιαλιδίων
4. Γάζες οινοπνεύματος- Αδιάβροχος επίδεσμος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ & ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1.

2.

3.

Βεβαιωθείτε πως:
1. Έχει αποκοπεί η βελόνα από τον ασκό και τον
έχετε ασφαλίσει με το clip και με δύο κόμπους
2. Ο ασκός με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα βρίσκεται μέσα στον ειδικό ασκό ασφαλείας (Safety
bag) (1 )

Στην συνέχεια τοποθετήστε το κυλινδρικό δοχείο
μεταφοράς (3) στην ειδική εσωτερική συσκευασία
με την θερμική επένδυση (4) εφόσον προηγουμένως την έχετε σκεπάσει με τo gel wrap (5)

3. Τα φιαλίδια με το αίμα της μητέρας βρίσκονται
μέσα στις ειδικές απορροφητικές θήκες για την μεταφορά τους
Τοποθετήστε τα παραπάνω (1,2) στο Κυλινδρικό
δοχείο μεταφοράς (3)

5.

3.

4.

6.

Τέλος, τοποθετήστε την ειδική εσωτερική συσκευασία με την θερμική επένδυση μέσα στην εξωτερική
Οι γονείς είναι υπεύθυνοι να τοποθετήσουν μέσα
στην ειδική πλαστική θήκη που υπάρχει στην συσκευασία τα συμπληρωμένα τους έγγραφα και να
κλείσουν την συσκευασία. Στην συνέχεια θα ειδοποιήσουν την Biophylaxis για την παραλαβή του
Kit.

συσκευασία (6)) και παραδώστε την στους γονείς.

Προσοχή! Το Kit που περιέχει το δείγμα ομφαλοπλακουντιακού αίματος και το δείγμα αίματος
της μητέρας πρέπει ΠΑΝΤΑ να διατηρείται εκτός
ψυγείου, σε θερμοκρασία δωματίου, κατά προτίμηση σε σκιερό & δροσερό σημείο μέχρι να παραληφθεί.

Οικογενειακή Τράπεζα
Βλαστικών Κυττάρων του Ομφάλιου Λώρου

Θυμηθείτε να πάρετε μαζί σας το Kit και τον φάκελο στο Μαιευτήριο την ημέρα
του τοκετού.
Το Kit με το δείγμα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και με το δείγμα αίματος
της μητέρας, θα πρέπει να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου από τη στιγμή
της λήψης έως και την παραλαβή του από τον ταχυμεταφορέα (κατά προτίμηση
σε δροσερό και σκιερό σημείο του δωματίου και εκτός ψυγείου).
Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται μέσα
στο Kit κατά την παραλαβή του δείγματος από τον ταχυμεταφορέα.

✆ Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
801 11 25200

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.biophylaxis.com
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