Din acest recipient se pot executa separat sau simultan
următoarele analize:
• Citologie în mediu lichid cu precitire automatizată
• CINtec PLUS (p16/Ki-67)
• Pachet citologie + CINtec PLUS
• Teste HPV
• Co-testări
• Panel 4 BTS
• Panel 10 BTS

Instrucţiuni de recoltare
I.

Se completează formularul „SOLICITARE ANALIZE“ față-verso.

II. Se inscripţionează eticheta recipientului cu numele şi prenumele pacientei și analiza sau
analizele solicitate.
III. Se recoltează astfel:
1. Se pune în evidenţă colul uterin prin montarea unui specul vaginal sau a două valve.
2. Se îndepărtează cu delicateţe mucusul şi secreţiile de la nivelul colului uterin cu ajutorul
unui tampon de vată montat pe o pensă port-tampon, dacă se consideră necesar.
3. Periuţa Cervex-brush se introduce cu vârful prin orificiul cervical extern (tatonând pentru
identificarea direcţiei canalului și implicit pentru minimizarea sângerării la recoltare), până
când porţiunea ei transversală ajunge în contact cu exocolul, apoi se roteşte într-o singură
direcţie şi exercitând o uşoară presiune, de 3-4 ori câte 3600.
4. Dacă se constată că firele centrale ale periuței Cervex-brush nu au pătruns minimum 5-6
mm în endocol, este de dorit să se efectueze o recoltare suplimentară cu periuță de
endocol: aceasta se introduce în canalul cervical unde se roteşte aprox. 1800.
5. În cazul recoltării pentru HPV și 10 BTS se poate adăuga o recoltare aleatoare sau țintită de
pe pereții vaginali cu spatulă de lemn.
6. Se deschide recipientul prin rotirea capacului sau prin îndepărtarea prealabilă a plasticului
de protecţie.
7. Periuţa (periuțele) cu care s-a efectuat recoltarea se imersează nedemontată în lichidul din
recipient, se clăteşte în acesta prin învârtire de 8 - 10 ori, apoi se scurge bine prin ușoară
apăsare pe pereții sau marginea recipientului și se aruncă. Dacă s-a folosit suplimentar și
spatula de lemn, aceasta se descarcă prin clătire în același recipient cu ajutorul periuței
Cervex brush, după clătirea acesteia.
A nu se lăsa vârful
periuţelor în recipient !
8. Se închide recipientul prin rotirea fermă a capacului.
IV. Recipientul se trimite la CLINICA MICOMI împreună cu formularul de solicitare completat
față-verso.
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