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Mintavételi útmutató 

 

MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ 

 

Vér  

A beteg dönthet úgy, hogy a rutindiagnosztikai vizsgálatokból visszamaradt - megsemmisítésre váró - 

vérmintáját rendelkezésünkre bocsátja és/ vagy dönthet úgy, hogy vérvétel során az Onkobank számára is 

szolgáltat többletmintát: 

● Dátummal, névvel, TAJ számmal és „Onkobank” felirattal ellátjuk a vérvételi csövet. 

● 1 db EDTA-s (lila kupakos) csőbe leveszünk min. 5 ml vért. 

● 5-10 alkalommal megforgatjuk lassan a vérvételi csövet. 

● A szállításig +4 °C-on állítva tároljuk a csöveket. 

● Azonnal értesítjük az Onkobank munkatársát, hogy 1 napon belül az Onkobank laboratóriumába 

kerülhessen a minta. 

 

Tumorminta – friss fagyasztás 

● A mintagyűjtés előtt egy QR-kóddal ellátott kriocsövet előkészítünk és az Átvételi elismervényen 

feljegyezzük a beteg nevét, TAJ-számát és kriocső sorszámát. 

● A tumoros szövetből steril csipesszel kimetszünk egy 1-3 grammos 0,5 cm3-es (kisebb borsónyi) 

darabot.  

● Ezt steril csipesszel belehelyezzük a kriocsőbe, majd azt a folyékony nitrogénes abszorpciós 

szállítótártályba. 

● Ha van lehetőség normál szövet fagyasztására, akkor is a fentiek szerint járunk el, az Átvételi 

elismervényen jelöljük a szövet típusát (N- normál, T-tumor). 

● A szállítókannát az Onkobank munkatársa előre egyeztetett időpontban hetente az Onkobank 

laboratóriumába szállítja. 

● Ha nincs lehetőség abszorpciós kannába helyezni a mintát, az Onkobank munkatársa a lehető 

legrövidebb időn belül hűtve az Onkobank laboratóriumába szállítja a szövetmintát. 

 

Tumorminta - FFPE 

● A paraffinos blokkból mikrotómmal 5-10 µm-es szeleteket metszünk le. 

● A paraffinos blokk első pár metszete nem használható a levegővel való érintkezés miatt. 

● Egy szelet területe 250 mm2-nél ne legyen nagyobb. 

● 1,5 ml-es Eppendorf csőbe (max.) 8 db szeletet teszünk. 

● Mintánként 4 db Eppendorf cső, vagyis összesen 4x8 db 5-10 µm-es szelet szükséges a vizsgálathoz. 

● A csöveket feliratozzuk (dátum,TAJ szám), majd szobahőn tároljuk. 

● Értesítjük az Onkobank munkatársát, hogy 1 napon belül a laboratóriumba kerülhessen a minta. 

 

A minták átvételével kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a mintavételt 

követő lehető legrövidebb időn belül! 

● Onkobank koordinátor: +36-30-016-4020 

● Onkobank asszisztens: +36-30-016-4582 

Az átvételt minden esetben Átvételi elismervényen kell dokumentálni, ahol mindkét fél aláírásával igazolja 

az átadás-átvétel tényét. 


