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1 
ZUNANJI: otroški dispanzer, ginekološka ambulanta,  patronaža, ambulanta Kr.Gora, DFB, … 
Dokument pripravil: Kambič Maja, mag.lab.biomed 
Odgovorna oseba:  Gartner Marija Dolores, spec.med.biokem 

Zanesljivost in kvaliteta rezultatov klinično kemičnih analiz in s tem njihova uporabnost je  odvisna tudi 
od ustrezne priprave pacienta na odvzem, od odvzema vzorca in ravnanja z vzorcem pred analizo.  

Vzorce pri sprejemu v laboratorij Zdravstvenega doma Jesenice pregledamo in neustrezne vzorce 
zavrnemo.  

MERILA ZA ZAVRNITEV VZORCEV SO SLEDEČA:   

1. nepravilno izpolnjena laboratorijska naročilnica:  
a. manjka kateri od zahtevanih podatkov o preiskovancu (podatki morajo biti napisani čitljivo)  

i. priimek, ime preiskovanca 
ii. dan, mesec, leto rojstva preiskovanca  

iii. podpis zdravnika, ki je naročil preiskave (če napotnica papirnata) 
iv. označene preiskave  
v. ni naročila 

   
2. nepravilno označen vzorec:  

a. manjka kateri od zahtevanih podatkov o preiskovancu (podatki morajo biti napisani čitljivo): 
i. priimek, ime preiskovanca 

ii. dan, mesec, leto rojstva preiskovanca 
iii. ura odvzema vzorca  

b. podatki na vzorcu se ne ujemajo s podatki na napotnici 
 

3. neustrezna kvaliteta vzorca  
a. vzorec je hemoliziran 
b. vzorec za hemogram, teste hemostaze, sedimentacijo eritrocitov je koaguliran 

c. vzorec seruma ni popolnoma koaguliran (v serumu nad gelom viden fibrin ali eritrociti)  
 

4. količina vzorca ni zadostna za naročene preiskave 
a. za biokemijske preiskave: najmanj 4 mL 
b. imunokemijske (TSH, FT3, FT4, PSA): najmanj 4 mL 
c. biokemijske in imunokemijske pri istem preiskovancu: najmanj 4 mL 
d. testi koagulacije: najmanj 2 mL 
e. urin: najmanj 10 mL (izjema so akutni primeri) 

 

5. vrsta vzorca ne ustreza naročenim preiskavam 
 

6. nepravilno razmerje krvi in antikoagulanta ali drugega dodatka:  
a. volumen odvzete krvi lahko odstopa +/-10% od oznake 

 

7. vzorec v neustrezni epruveti ali posodici   
 

8. poškodovana epruveta ali druga posodica 
a. vzorec se izliva 

 

9. prekoračen maksimalen dovoljen čas pred analizo:  
a. pri odvzemu vzorcev izven laboratorija, je na vzorčne posodice potrebno napisati uro odvzema 

 


