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LABORATORIJSKA NAROČILNICA
Ime in priimek pacienta:
Spol:
Nedvoumna identifikacijska številka (EMŠO):
Datum rojstva:
Kraj in država rojstva:
Naslov bivališča (izpolnijo samoplačniki): _______________________________________________
Ulica in hišna številka

Lečeči zdravnik:
Ustanova:
Telefon:

Poštna številka in kraj

e-pošta:

Ura in datum odvzema vzorca:
Sum na diagnozo, družinska anamneza in ostala opozorila laboratoriju (terapija)!

Priporočila glede odvzema biološkega vzorca in njegovega transporta do laboratorija:
1. Genetske analize:
- za analizo odvzeti 3ml EDTA krvi
- vzorec hraniti in dostaviti v laboratorij v 3 dneh pri 2 do 8 °C (če ni drugače navedeno v
navodilih za preiskavo), skupaj z Laboratorijsko naročilnico
2. Metaboliti azatioprina:
- 3 ml venske krvi z dodatkom EDTA za analizo metabolitov Azatioprina – pošljete v LMD laboratorij,
- 3 ml venske krvi z dodatkom EDTA za določitev števila eritrocitov – hemogram naredite v vašem
laboratoriju in nam pošljete originalni izvid (v vašem laboratoriju določijo število eritrocitov takoj po
odvzemu iz svežega vzorca krvi in podpisan laboratorijski izvid priložijo k vzorcu krvi za analizo
metabolitov!!!)
- V primeru, da pri odvzemu nimate 3 mL epruvet (lahko pošljete 2 × 2 mL EDTA krvi) prosim pa, da je
odvzem točen – to pomeni točno 3 mL krvi oz. pri 2 mL epruveti točno 2 mL krvi (do oznake na
epruveti).
- Transport vzorcev: 3 ml krvi za analizo metabolitov Azatioprina skupaj izvidom števila eritrocitov
najpozneje naslednji dan zjutraj (!) pošljite v Laboratorij za molekularno diagnostiko, Aškerčeva 7,
Ljubljana. Vzorec moramo prejeti v 24h urah od odvzema.
3. Dodatne informacije glede odvzema in transporta vzorca ter seznam ostalih storitev, ki jih laboratorij izvaja
v raziskovalne namene, dobite po telefonu in na spletni strani laboratorija
Naročilo

Preiskava
DNA – Gen za UGT1A1
DNA – Gen za MTHFR
DNA – Gen za MTHFR
DNA – Gen za TPMT
DNA – Gen za TPMT
DNA – Gen za TPMT
Metaboliti azatioprina
DNA analiza pri celiakiji
Laktozna intoleranca
Dedna hemokromatoza tip I
Izolacija in hramba DNA

Urgentno
naročilo
(polimorfizem (TA)n)
(polimorfizem 677C>T)
(polimorfizem 1298 A>C)
(polimorfizem 460 G>A)
(polimorfizem 719 A>G)
(polimorfizem 238G>C)
6-TGN in 6-MMP

Datum naročila in podpis naročnika:
________________________________________________________________
Laboratorijska številka (izpolni laboratorij): ________________ Podpis: __________________

