ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Пробовземане на ЕМТ и нейното транспортиране.
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласува процедурата по пробовземане и транспортиране на взетия
материал с лекаря, който ще извърши пробовземането на ЕМТ, като при необходимост
посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се свързва предварително с лекаря/клиниката избран/а от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. При каквато и да е промяна в информацията свързана с пробовземането на ЕМТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и/или по телефон 0878 133 758
своевременно но не по късно от 24 часа преди евентуалното пробовземане на ЕМТ.
3. Комплекта за пробовземане се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на
лекаря, който ще извършва пробовземането в деня на подписване на настоящия договор.
4. Пробовземането се извършва от лекар / лечебно заведение посочен/и в приложение 3,
неразделна част от настоящия договор при изискванията посочени по-долу.
5. Транспортирането на взетата ЕМТ до Тъканна банка БУЛГЕН се извършва, както следва:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

УКАЗАНИЯ - ИЗИСКВАНИЯ
ПРИ ПРОБОВЗЕМАНЕ НА EMT, НЕЙНАТА ПОДГОТОВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И УСЛОВИЯ НА
ТРАНСПОРТИРАНЕ
1.Изисквания към биологичния материал – ЕМТ
Мастна тъкан (20-40 мл) взета по време липосукция или мастна тъкан (2-3 см3) взета
при оперативна намеса, като тъканта трябва да бъде събрана при условия, които
гарантират стерилност на пробата.
2.Временно съхранение и подготовка за транспортиране
Взетата в стерилна спринцовка/епруветка проба (ЕМТ) се съхранява на мястото на
пробовземането при температура на околната среда (от 4 до 27оС). Временното
съхранение и транспортиране до БУЛГЕН не трябва да е по-дълго от 18 до 24 часа.
За да се гарантира стерилност на пробата, със спринцовката с мастната тъкан не се
извършват никакви действия или манипулации (изтласкване на въздух и др.) преди
доставяне на ЕМТ в БУЛГЕН.
За да се гарантира стерилност на пробата, епруветката с късче/та мастна тъкан не
се отваря, целостта и не се нарушава до доставянето и в БУЛГЕН.
3.Изисквания към условията за транспортиране
Взетата проба ЕМТ се транспортира до БУЛГЕН при температура в интервала от 4оС
до 27оС. Транспортирането на ЕУК до БУЛГЕН трябва да се извърши не по-късно до 24
часа след пробовземането.

