nazwisko
NZOZ DIALAB s.c.
ul. Życzliwa 15, 53-030 Wrocław
tel: (71) 332 31 96
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imię

tel.

data ur.

D D MM R R R R
odbiór wyników

adres

PESEL

e-mail
internet

punkt pobrań .............................................................................. płeć:

K/M

tryb CITO
data i godzina pobrania

data i godzina przyjęcia do lab

wynik w EN
ilość badań

pieczątka jednostki kierującej

rodzaj materiału

podpis osoby pobierającej

rozpoznanie kliniczne

Badania Mikrobiologiczne

kod kreskowy

stosowane leki

podpis osoby przyjmującej

uwagi

wymaz z zębodołu tlenowo

wymaz GBS z odbytu

wymaz z przetoki

mocz posiew

wymaz z zębodołu beztlenowo

wymaz z warg sromowych

pokarm posiew

Wymazy

wymaz z dziąseł tlenowo

jama brzuszna posiew

wymaz z ucha (lewe/prawe)

wymaz z dziąseł beztlenowo

wymaz z kanału szyjki macicy
beztlenowo

wymaz z oka (lewe/prawe)

wymaz z języka

wymaz z nosa
(dziurka lewa/prawa)

plwocina posiew

wymaz z nosogardzieli
wymaz z gardła

wymaz ze skóry

Neisseria gonorrhoeae posiew
Biocenoza - czystość pochwy
Gardnerella vaginalis posiew

jama brzuszna posiew beztlenowo
ropa posiew
ropa posiew beztlenowo
wydzielina z drzewa oskrzelowego posiew

wymaz z cewki moczowej

wymaz z rany

nasienie posiew
wody płodowe posiew

wymaz z pochwy

wymaz z rany beztlenowo

wymaz z migdałków

wymaz z pochwy beztlenowo

wymaz z protezy

wydzielina z gruczołu krokowego posiew

wymaz z jamy ustnej

wymaz GBS z pochwy

wymaz z pola operacyjnego

wydzielina z gruczołu krokowego posiew
beztlenowo

Zlecone badania można wykonać w jednym z punktów pobrań DIALAB. Aktualna lista dostępna na www.dialab.pl

krew posiew beztlenowo

w kierunku Adenowirusów

Wymazy

krew posiew mykologia

krew posiew tlenowo

w kierunku Yersinia spp.

z ucha mykologia

kał posiew mykologia

krew posiew pediatryczny

Clostridium Diﬃcile toksyna

z oka mykologia

Inne badanie mykologiczne

płyn mózgowo-rdzeniowy posiew

Campylobacter sp. met. jakościowa

z gardła mykologia

..............................................................

płyn mózgowo-rdzeniowy posiew
beztlenowo

Inne

z nosa mykologia

...........................................................

z nosogardzieli mykologia

paznokcie rąk

z jamy ustnej mykologia

paznokcie stóp

z języka mykologia

naskórek dłoni

ze skóry mykologia

naskórek stóp

z cewki moczowej mykologia

skóra owłosiona

z pochwy mykologia

włosy

z warg sromowych mykologia

skóra gładka

płyn osierdziowy posiew
płyn z jamy opłucnej posiew

Badania na bakterie atypowe

płyn z jamy brzusznej posiew

Chlamydophila pneumoniae
antygen met. Immunoﬂuorscencji

płyn z jamy brzusznej posiew
beztlenowo

Chlamydia trachomatis antygen
met. Immuniﬂuorscencji

płyn stawowy posiew beztlenowo

Ureaplasma urealiticum
/Mycoplasma hominis

końcówka wkłucia posiew
żółć posiew
żółć posiew beztlenowo
wymaz/posiew inne
...........................................................
Badania kału
posiew
w kierunku SS
w kierunku Rotawirusów
w kierunku E.coli enteropatogenna

Wymazy czystościowe
kontrola skuteczności sterylizacji
czystość powierzchni
czystość powietrza
czystość rąk
wymaz/posiew inne
...........................................................
Badania mykologiczne
mocz posiew mykologia

z kanału szyjki macicy mykologia
spod napletka mykologia
z odbytu mykologia
Inne
wymaz z jamy stawu mykologia

Badania w kierunku dermatoﬁtów

Badanie w kierunku nużeńca
pobranie materiału:
pon - pt: 8:00 - 12:00
ul. Życzliwa 15-17, Wrocław

ropa posiew mykologia
plwocina posiew mykologia
pokarm posiew mykologia
wydzielina z gruczołu krokowego
posiew mykologia
lekarz kierujący

