
      INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

ZAKŁAD HEMOSTAZY I CHORÓB METABOLICZNYCH
PRACOWNIA PORFIRII

00-957 Warszawa, ul. Chocimska 5
tel. 22 34 96 617/635

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU 
DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU PORFIRII

1. Materiał do badań laboratoryjnych powinien być pobrany w okresie występowania objawów 

klinicznych sugerujących porfirię lub w okresie nie dłuższym niż kilka dni od ich ustąpienia (wraz z 

upływem czasu maleje szansa na stwierdzenie odchyleń biochemicznych i rozpoznanie porfirii).

2. W każdym przypadku należy telefonicznie uzgodnić z Pracownią zakres, termin i formę płatności za 

badania.

3. Materiał należy pobrać, przechowywać i transportować do Pracowni Porfirii zgodnie z zamieszczoną 

poniżej instrukcją.

4. Do materiału należy dołączyć odpowiednio wypełnione ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO 

DO PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne).

5. Materiał do badań powinien być transportowany przez osoby upoważnione, w czystym, szczelnie 

zamkniętym pojemniku, opatrzonym napisem „Materiał zakaźny”. 

6. Za prawidłowe pobranie materiału, jego zabezpieczenie do czasu transportu i prawidłowy transport 

odpowiedzialność ponosi ośrodek kierujący.

7. Pracownia przyjmuje materiał do badania: niezamrożony – w godzinach od 8.00 do 14.00 od 

poniedziałku do czwartku, w piątki do godziny 10.00, z wyjątkiem materiału do oznaczenia 

protoporfirryny wolnej/i cynkowej, który przyjmowany jest w godzinach od 8.00 do 10.00 od 

poniedziałku do piątku; materiał zamrożony przyjmowany jest w godzinach od 8.00 do 14.00 od 

poniedziałku do piątku.

8. Czas oczekiwania na wyniki wynosi 1-3 dni robocze od momentu dostarczenia materiału do Pracowni; 

dłuższy czas oczekiwania tylko po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji dostarczonej wraz z próbką i/lub 

niezgodności otrzymanego materiału do badań z wymaganiami dotyczącymi jego pobierania, 

przechowywania i transportu pracownik Pracowni ma prawo odmowy przyjęcia/odrzucenia materiału 

(po uprzedniej akceptacji kierownika Pracowni). Lekarz kierujący/zleceniodawca zostanie 

poinformowany o zaistniałej niezgodności i odmowie przyjęcia/odrzucenia materiału. 

10. Próbki ze śladami hemolizy lub skrzepu, rozmrożone, częściowo rozmrożone, nieoznakowane – 

zostaną odrzucone. 
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Pobranie i transport moczu do badań laboratoryjnych w kierunku porfirii:
1. Mocz do badań laboratoryjnych w kierunku porfirii powinien pochodzić z dobowej zbiórki moczu 

(DZM). 

2. Przed wykonaniem badania należy zaopatrzyć się w plastikowy/szklany pojemnik do moczu, z 

podziałką, o objętości około 2,5 litra oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu 

(Pracownia nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników typu słoiki, butelki itp.).

3. DZM nie może być prowadzona w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji.

4. DZM przeprowadza się przez okres 24 godzin.

5. DZM najlepiej rozpocząć w godzinach wczesnoporannych, np. o godzinie 6.00 i zakończyć 

następnego dnia o tej samej godzinie.

6. Pierwszy poranny mocz należy oddać do toalety.

7. Każdy kolejny mocz, łącznie z pierwszym porannym moczem z dnia następnego, oddać do wcześniej 

przygotowanego pojemnika 2,5 litrowego.

8. Jeżeli jakakolwiek porcja moczu została oddana do toalety, a nie do 2,5 litrowego pojemnika na mocz, 

DZM należy rozpocząć od nowa.

9. Podczas całego okresu DZM pojemnik z moczem należy chronić przed światłem (pojemnik owinąć   

szczelnie np. folią aluminiową) i przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu!

10. Po zakończeniu DZM zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.

11. Porcję moczu o objętości 50–100ml przelać do jednorazowego pojemnika na badanie ogólne moczu.

12. Pojemnik z próbką moczu dokładnie zakręcić i czytelnie opisać zapisując na nim drukowanymi 

literami IMIĘ I NAZWISKO pacjenta, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz dokładną 

informacją o całkowitej objętości zebranego moczu.

13. Pojemnik z próbką moczu owinąć szczelnie np. folią aluminiową (w czasie transportu próbka musi być   

osłonięta od światła!) i dostarczyć do Pracowni.

14. Najbardziej optymalnym schematem postępowania jest zakończenie DZM w godzinach porannych i 

dostarczenie próbki moczu do Pracowni do godziny 10.00 w dniu zakończenia zbiórki.

15. Przechowywanie próbki moczu liczone od zakończenia DZM oraz transport próbki powinny odbywać 

się w warunkach osłoniętych od światła i odpowiednio w temperaturze:

a) 15–300C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki nie przekracza 5h

b) 2–80C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi 5-24h (w takim przypadku 

próbka musi dotrzeć do Pracowni do godz. 14.00 w dniu zakończenia DZM lub dnia następnego 

do godz. 10.00)

c) ≤ –200C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi powyżej 24h; przed 

zamrożeniem mocz rozlać do dwóch pojemników; zamrożone próbki moczu należy 
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transportować w suchym lodzie; próbki muszą dotrzeć do Pracowni w stanie zamrożonym w 

ciągu 7 dni roboczych.

16. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz 

wpisuje datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia DZM w ZLECENIU BADANIA 

LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych 

robiących badania odpłatne).
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Pobranie i transport kału do badań laboratoryjnych w kierunku porfirii:
1. Przed wykonaniem badania należy zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik na kał (Pracownia nie 

przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników typu słoiki, opakowania po kremach itp.).

2. Do pojemnika na kał za pomocą załączonej łopatki pobrać materiał.

3. Materiał do badania powinien być pobrany z różnych miejsc tej samej porcji kału.

4. Do badania wystarczy ok. 10 g (2-3 łyżeczki) kału.

5. Pojemnik z próbką kału dokładnie zamknąć i czytelnie opisać zapisując na nim drukowanymi literami 

IMIĘ I NAZWISKO pacjenta oraz datę i godzinę pobrania materiału.

6. Pojemnik z próbką kału owinąć szczelnie np. folią aluminiową (w czasie transportu próbka musi być   

osłonięta od światła!) i dostarczyć do Pracowni.

7. Najbardziej optymalnym schematem postępowania jest pobranie materiału w godzinach porannych i 

dostarczenie próbki kału do Pracowni do godziny 10.00 w dniu pobrania.

8. Przechowywanie próbki kału liczone od momentu jej pobrania oraz transport próbki powinny odbywać 

się w warunkach osłoniętych od światła i odpowiednio w temperaturze:

a) 15–300C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki nie przekracza 5h

b) 2–80C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi 5-24h (w takim przypadku 

próbka musi dotrzeć do Pracowni do godz. 14.00 w dniu pobrania lub dnia następnego do godz. 

10.00)

c) ≤ –200C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi powyżej 24h; zamrożoną 

próbkę kału należy transportować w suchym lodzie; próbka musi dotrzeć do Pracowni w stanie 

zamrożonym w ciągu 7 dni roboczych.

9. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz 

wpisuje datę i godzinę pobrania materiału w ZLECENIU BADANIA LABORATORYJNEGO DO 

PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne).
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Pobranie i transport osocza do badań laboratoryjnych w kierunku porfirii:

1. Osocze do badań laboratoryjnych w kierunku porfirii powinno pochodzić z krwi obwodowej pobranej 

na antykoagulant – heparynę litową.

2. Krew nie musi być pobierana na czczo, pacjent może być po lekkim posiłku.

3. Krew pobrać do podpisanej imieniem i nazwiskiem pacjenta probówki heparynizowanej 

(antykoagulant – heparyna litowa) o objętości ok. 8 ml.

4. Po pobraniu krew dokładnie wymieszać z antykoagulantem przez kilkukrotne odwrócenie probówki 

góra – dół (5 – 6 razy, nie wstrząsać).

5. Bezpośrednio   po pobraniu i wymieszaniu krew odwirować (5 min, 2500 obr/min, temp. pokojowa).

6. Po odwirowaniu ściągnąć około 3 ml osocza do oddzielnej probówki.

7. Probówkę z osoczem dokładnie zamknąć i czytelnie opisać zapisując na niej drukowanymi literami 

IMIĘ I NAZWISKO pacjenta oraz datę i godzinę pobrania materiału.

8. Probówkę z osoczem owinąć szczelnie np. folią aluminiową (w czasie transportu próbka musi być   

osłonięta od światła!) i dostarczyć do Pracowni.

9. Najbardziej optymalnym schematem postępowania jest pobranie materiału w godzinach porannych i 

dostarczenie próbki osocza do Pracowni do godziny 10.00 w dniu pobrania.

10. Przechowywanie próbki osocza liczone od momentu jej pobrania oraz transport próbki powinny 

odbywać się w warunkach osłoniętych od światła i odpowiednio w temperaturze:

a) 15–300C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki nie przekracza 5h

b) 2–80C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi 5-24h (w takim przypadku 

próbka musi dotrzeć do Pracowni do godz. 14.00 w dniu pobrania lub dnia następnego do godz. 

10.00)

c) ≤ –200C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi powyżej 24h; zamrożoną 

próbkę osocza należy transportować w suchym lodzie; próbka musi dotrzeć do Pracowni w 

stanie zamrożonym w ciągu 7 dni roboczych.

11. W przypadku, gdy niemożliwe jest odwirowanie krwi bezpośrednio po jej pobraniu, do Pracowni 

dostarczyć krew obwodową pobraną na antykoagulant – heparynę litową.

12. Krew pobrać do podpisanej drukowanymi literami IMIENIEM I NAZWISKIEM pacjenta probówki 

heparynizowanej (antykoagulant – heparyna litowa) o objętości ok. 8 ml.

13. Po pobraniu krew dokładnie wymieszać z antykoagulantem przez kilkukrotne odwrócenie probówki 

góra – dół (5 – 6 razy, nie wstrząsać).

14. Na probówce napisać datę i godzinę pobrania materiału.

15. Probówkę z krwią owinąć szczelnie np. folią aluminiową (w czasie transportu próbka musi być   

osłonięta od światła!) i dostarczyć do Pracowni.
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16. Najbardziej optymalnym schematem postępowania jest pobranie materiału w godzinach porannych i 

dostarczenie próbki krwi do Pracowni do godziny 10.00 w dniu pobrania.

17. Przechowywanie próbki krwi liczone od momentu jej pobrania oraz transport próbki powinny odbywać 

się w warunkach osłoniętych od światła i odpowiednio w temperaturze:

a) 15–300C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki nie przekracza 5h

b) 2–80C, jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki wynosi 5-24h (w takim przypadku 

próbka musi dotrzeć do Pracowni do godz. 14.00 w dniu pobrania lub dnia następnego do godz. 

10.00).

18. W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w próbkach krwi lub śladów hemolizy w osoczu – 

należy ponownie pobrać materiał.

19. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz 

wpisuje datę i godzinę pobrania materiału w ZLECENIU BADANIA LABORATORYJNEGO DO 

PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne).
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Pobranie i transport krwi do oznaczenia protoporfiryny wolnej/i cynkowej:
1. Krew do oznaczenia protoporfiryny wolnej/i cynkowej powinna pochodzić z krwi obwodowej pobranej 

na antykoagulant – heparynę litową.

2. Krew nie musi być pobierana na czczo, pacjent może być po lekkim posiłku.

3. Krew pobrać do podpisanej drukowanymi literami IMIENIEM I NAZWISKIEM pacjenta probówki 

heparynizowanej (heparyna litowa) o objętości ok. 8 ml.

4. Po pobraniu krew dokładnie wymieszać z antykoagulantem przez kilkukrotne odwrócenie probówki 

góra – dół (5 – 6 razy, nie wstrząsać).

5. Na probówce napisać datę i godzinę pobrania materiału.

6. Probówkę z krwią owinąć szczelnie np. folią aluminiową (w czasie transportu próbka musi być   

osłonięta od światła!) i dostarczyć do Pracowni w dniu pobrania do godziny 10:00!

7. Przechowywanie próbki krwi liczone od momentu jej pobrania oraz transport próbki powinny odbywać 

się w warunkach osłoniętych od światła w temperaturze 15–30°C, łączny czas przechowywania i 

transportu próbki nie może przekracza 5h!

8. Jeżeli łączny czas przechowywania i transportu próbki krwi, liczony od momentu jej pobrania, będzie 

przekraczał 5h, krew pobrać do podpisanej drukowanymi literami IMIENIEM I NAZWISKIEM pacjenta 

probówki na antykoagulant – EDTA o objętości ok. 5 ml (mniejsza ilość po uzgodnieniu z Pracownią).

9. Po pobraniu krew dokładnie wymieszać z antykoagulantem przez kilkukrotne odwrócenie probówki 

góra – dół (5 – 6 razy, nie wstrząsać).

10. Na probówce napisać datę i godzinę pobrania materiału.

11. Bezpośrednio po pobraniu i wymieszaniu krew rozlać do dwóch probówek; probówki z krwią owinąć   

szczelnie np. folią aluminiową, oznaczyć hematokryt pobranej krwi!!! i natychmiast zamrozić ją w 

temperaturze ≤ –20°C.

12. Zamrożone próbki krwi przechowywać i transportować w temperaturze ≤ –20°C w warunkach 

osłoniętych od światła; transport w suchym lodzie; próbki musza dotrzeć do Pracowni w stanie 

zamrożonym w ciągu 7 dni roboczych.

13. W przypadku stwierdzenia obecności skrzepów w próbkach krwi – należy ponownie pobrać materiał.

14. Osoba pobierająca materiał składa swój czytelny podpis potwierdzający pobranie materiału oraz 

wpisuje datę i godzinę pobrania materiału w ZLECENIU BADANIA LABORATORYJNEGO DO 

PRACOWNI PORFIRII (nie dotyczy pacjentów indywidualnych robiących badania odpłatne).
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