GI EFFECTS - INSTRUÇÕES DE COLETA

POR FAVOR, LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DA COLETA

2200 GI Effects Perfil Completo
2205 GI Effects Microbial Ecology Profile
2130 GI Effects Compylobacter EIA Profile
2131 GI Effects Clostridium Profile
2132 GI Effects Escherichia coli EIA Profile
2133 GI Effects Helicobacter Pylori EIA
REQUERIMENTO DE ESPÉCIME
- Fezes em 4 recipientes - Manter refrigerado
PREPARAÇÃO DO PACIENTE
- Evite a utilização de enzimas digestivas, antiácidos e aspirina durante dois dias antes da coleta, a menos que seja
indicado por seu médico.
- Finalize o tratamento com antifúngicos ou antibiótico e espere três dias antes da coleta.
- Nunca interrompa a utilização de medicamentos sem consultar o seu médico.
IMPORTANTE: As amostras tem o prazo de validade curto entre o dia da coleta e o da análise. Faça uma programação na
qual o primeiro dia de coleta esteja de acordo com uma data adequada para o envio do material coletado ao laboratório.
As amostras serão enviadas para análise sempre as Segundas e Terças-feiras, sendo os melhores dias para realizar as
coletas em São Paulo Capital e grande São Paulo entre o Domingo Sextas-feiras e as Segundas-feiras.
Envie as amostras na Segunda-feira pela manhã para o laboratório na qual o kit foi retirado. Faça sempre uma rogramação
de acordo com a região de sua residência. MANTENHA SEMPRE A AMOSTRA REFRIGERADA!
KIT DE MATERIAIS
- 1 frasco de tampa laranja
- 1 frasco de tampa verde (SAF)
- 1 frasco de tampa Rosa (10% Formalina)
- 1 frasco de tampa branca e corpo transparente sem líquido conservante
- 1 recipiente de coleta
- 1 espátula de coleta
- 1 par de luvas descartáveis
- 1 plástico zip com etiqueta de identificação (OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO COMPLETO DAS INFORMAÇÕES)
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Precauções: Cuidado ao abrir os frascos. Em grandes altitudes o frasco pode obter pressão. Remova sua tampa com
cuidado em caso de contato com os olhos, lave-os em água corrente.
MODO DE COLETA
1. Preencha corretamente os dados pessoais de forma completa no plástico zip.
2. O processo de coleta para todos os 4 frascos (tampa verde, laranja rosa e branca) é
exatamente o mesmo. Cuidado ao abrí-los.
3. Coloque as luvas descartáveis e com a ajuda da espátula, colete as amostras de fezes nos
recipientes até a linha de fechamento, com cuidado para não contaminar as amostras com
urina ou água do chuveiro.
4. Verifique se os 4 frascos estão bem fechados para evitar qualquer vazamento. Agite-os por
pelo menos 30 segundos.
5. Refrigere as amostras até serem enviadas ao laboratório.

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O LABORATÓRIO ANTES DA COLETA!
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