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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H00572

4251

Ers(San)—Acetilcolinesterasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q01685

4248

Srm—Àcids biliars; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 8 hores

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10024976

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

N00585

4270

Srm—Àcids grassos de cadena molt llarga

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

N01158

4247

Uri—Àcids orgànics

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 9,5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal i conserveu a ≤-20 ºC, abans
de les 2 h de l'extracció. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

N22966

4331

Pla—Acilcarnitines; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú.

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies a (-16 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

K01385

7022

Srm—"Activitat hemolítica del complement (via alternativa)"; prop.arb.
(AH50)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

el sèrum s'ha de congelar en menys de dues hores després de la recepció de la
mostra

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤
(indica com conservar la mostra)

2 h a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
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K01485

7073

Srm—"Activitat hemolítica del complement (via clàssica)"; prop.arb.
(CH50)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

Deixar coagular la mostra de sang en nevera (4-8ºC) entre 1 i 2 hores [151].

Tractament de la mostra

Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Centrifugueu a (2 000-2
100) g durant 10 min a (2-8) ºC, separeu el sèrum i congeleu immediatament [151].
Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud -20 ºC fins a 30 dies [245]
(indica com conservar la mostra)

A25485

7888

Srm—Adalimumab; c.massa(CLIA)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 Ml

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra) -20 ºC

temperatura ambient (18-25 ºC)

[7];

≤ 8 dies aa (

2-8) ºC

[7];
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C15666

1847

Pla—ADAMTS-13 (activitat); fr.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (22-25) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q01744

3566

LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q01744U

9706

LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 0,3 mL

Codi SAP:

10000591
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q01743

3564

LAs—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q01743U

9704

LAs—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

—

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q01749

3562

LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

Q01749U

9705

LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

—

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q01747

3565

LPe—Adenosina-desaminasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

C00467

1826

Pqs(San)—Agregació induïda per la U46619; incr.transmisió

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim
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C00667

1815

Pqs(San)—Agregació induïda per l'ADP; incr.transmisió

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

C15867

1824

Pqs(San)—Agregació induïda per TRAP6; incr.transmisió

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Repòs relatiu (15 - 30 minuts), prohibit fumar (30 minuts abans), prohibida la
ingesta d'aliments greixosos (4h abans).

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Volum mínim 0,25 mL

Codi SAP:

10007915

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

(PPP) Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC
(PRP) Centrifugueu a 200 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)

PERESTR 1821

Agregació plaquetària induïda, expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Repòs relatiu (15-30 minuts), prohibit fumar (30 minuts abans), prohibida la ingesta
d'aliments greixosos (4h abans)

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 170 g durant 5 min a 25 ºC, separeu el plasma, torneu a centrifugar
el recipient de mostra primari a 1880 g durant 20 min a 4 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q02185

3443

Srm—Alanina-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim —

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1
setmana a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q02166U

9039

Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC.

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q02466U

9086

Pla—Albúmina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

a (4-8) ºC

[10] ; ≤ 6 mesos a

10014630

≤ -20 ºC

[10]
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Q02443

4269

LAs—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q02443U

9695

LAs—Albúmina; c.massa (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,1 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q02444

7303

LCR—Albúmina; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim 0,215 mL

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari i un
cop transferit, conserveu la mostra a 4 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a 4 ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q02449U

9696

LPl—Albúmina; c.massa (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,1 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q02485

3445

Srm—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Si es realitza la determinació en plasma, el millor anticoagulant és l'EDTA-Na2.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q02400

3414

Líquid—Albúmina; c.massa(CRM 470)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q02258

3992

Uri—Albúmina / Creatinini; raó massa/subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q02566

3179

Pla—Aldosterona; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

És convenient que l'extracció es realitzi entre les 8:00 i les 9:00 hores. Els pacients
han d’estar en dejú de 9 hores, i en repòs, estirats o almenys asseguts, mitja hora
abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar sèrum o plasma amb heparina, sempre que no es demani
juntament amb la mesura de Pla—Renina; c.subst.arb.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q91285

7005

Srm—alfa 1-antitripsina (fenotip); tàxon

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més d’una
alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada;
Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20°C; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q03585

3911

Srm—alfa-Fetoproteïna; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim —

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5
mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la
presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q03400

3912

Líquid—alfa-Fetoproteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid no definit

Volum mínim —

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q02624

4301

Fae—alfa-1-antitripsina; c.massa

Tipus de mostra

Femta

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 g

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a ≤

Codi SAP:

10017357

-20 °C

(indica com conservar la mostra)

N18440

4611

Prt(Lks)—Alfa-Galactosidasa A; cont.cat.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10007903
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Q03945

3369

Líquid de diàlisi—Alumini; c.massa

Tipus de mostra

Líquid de diàlisi

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10013978

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a (2-8) ºC (excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que
haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q03966

3375

Pla—Alumini; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub Sarstedt tap taronja de 7,5 mL amb heparina Codi SAP: 10000246
liti traça de metall 15x92 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada. (La centrifugació i posterior
tractament de la mostra ho fan al laboratori subcontractat)

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q97158

4752

Uri—Alumini/Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)
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Q62758

3740

Uri—Amfetamines; c.arb. (d-metamfetamina; immunoanàlisi; no urgent)
(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Codi SAP:

10013978

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q62758U

9000

Uri—Amfetamines; c.arb. (d-metamfetamina; immunoanàlisi; urgent)
(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q04285

4271

Srm—Amikacina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,25 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q04244

3788

LCR—Amikacina; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores tapat a (15-25) ºC [7]; ≤ 48 hores tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat
a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q03343U

9931

LAs—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)

Q03343

3561

LAs—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8) ºC fins el moment del
lliurament

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q03300U

9933

Líquid—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)
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Q03300

3569

Líquid—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q03349

3560

LPl—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2 - 8) ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Q03349U

9932

LPl—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)

Q03366U

9929

Pla—alfa-Amilasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]
(indica com conservar la mostra)
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Q03385

3554

Srm—alfa-Amilasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 1 mes a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q03358U

9930

Uri—alfa-Amilasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC en tub primari, tapat, centrifugat i exposat a la llum [41]
(indica com conservar la mostra)
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Q03358

3559

Uri—alfa-Amilasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim

Preparació pacient

El pacient, quan s'aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l'orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC 323]; ≤ 10 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

N01266

4253

Pla—Aminoàcids; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

S’ha d’adjuntar al full de derivació, el motiu de la sol·licitud, orientació diagnòstica i
informació clínica més rellevant.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: orientació diagnòstica i/o
motiu de la sol·licitud i un breu resum d'informació clínica.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies a (-16 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)
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N01258

4250

Uri—Aminoàcids

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

S’ha d’adjuntar al full de derivació, el motiu de la sol·licitud, orientació diagnòstica i
informació clínica més rellevant.

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent. La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: orientació
diagnòstica i/o motiu de la sol·licitud i un breu resum d'informació clínica.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤20ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q00958

4701

Uri—5-Aminolevulinat / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu a recipient secundari i refrigereu (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q04585

4550

Srm—Amitriptilina+nortriptilina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 2 mL

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q04666U

4254

Pla—Amoni; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Posar immediatament a (2-8) ºC

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu immediatament al
recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores plasma separat i conservat a (2-4) ºC [41]; ≤ 24 hores plasma separat i
conservat a -20 ºC [41]
(indica com conservar la mostra)

C15966

3762

Srm—Ampicil·lina; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un recipient
secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)
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Q04985

3664

Srm—Androstenediona; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Z02772

7010

Srm—Anti HLA Antígeno Aislado Luminex. PRA calculado (Post-Tx)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 4 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a 4 ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Z02572

7009

Srm—Anti HLA Cribaje Luminex (Post-Tx)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 4 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades
24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a 4 ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A17085

7107

Srm—Anti-ANCA-elastasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores
(indica com conservar la mostra)

a (2 – 8) ºC

; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC

; > 3 mesos a

≤ -80 ºC
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C01466

1410

Pla—Anticoagulant lúpic; c.arb.(negatiu; dubtós; positiu)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 2 mL

Preparació pacient

El pacient no ha de realitzar tractament amb anticoagulants orals. Si realitza
tractament amb HBPM han de passar 12 hores des de la darrera administració.

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Doble centrifugació: 1a a 3 000 g durant 15 min i 2a a 3 000 g durant 10 min.
Transferiu al recipient secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC; > 1 setmana a -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Y08172U

9310

Ers(San)—Anticòs antieritrocitari; c.arb. ("Coombs directe"; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Y08172

1935

Ers(San)—Anticòs antieritrocitari; c.arb. ("Coombs directe"; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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C07366

2578

Pla—Anticòs contra el factor VIII de la coagulació;
c.subst.arb.(“Bethesda”)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A11785

3533

Srm—Anticòs contra el receptor de tirotropina; c.subst.arb.(OMS NIBSC
90/672)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a ≤ mesos a (-25
a -15) ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)
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A16085

8701

Srm—Anticòs contra la glicoproteïna de mielina dels oligodendròcits
(MOG); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

A07785

3233

Anticòs contra la insulina(Srm)—Anticòs contra la insulina(unit a la
insulina); fr.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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C09266

1232

Pla—Anticòs (IgG) anti-PF4 heparino depenent (CLIA); c.subst.arb

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana (2-8)ºC ó 2 meses a - 80 ºC [319]
(indica com conservar la mostra)

L80685

7362

Srm—Anticossos(IgG) anti-Aspergillus fumigatus; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L79585

7368

Srm—Anticossos(IgG) anti-Candida albicans; c.massa

Tipus de mostra

Volum mínim

Sèrum

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L80285

7367

Srm—Anticossos(IgG) anti-Cladosporium herbatum; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a
(indica com conservar la mostra)

(15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
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L69385

7373

Srm—Anticossos(IgG) anti-Colom; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L58485

8932

Srm—Anticossos(IgG) anti-Lloro (proteïnes sèriques, plomes,
excrements); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient
Codi SAP:

10024976

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies (2-8) ºC ; ≤ 1 mes ≤ -20ºC [Sub]
(indica com conservar la mostra)
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L80385

7371

Srm—Anticossos(IgG) anti-Micropolispora faeni; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L80785

8931

Srm—Anticossos(IgG) anti-Penicillium; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient
Codi SAP:

10024976

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies (2-8) ºC ; ≤ 1 mes ≤ -20ºC [Sub]
(indica com conservar la mostra)
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L58585

7375

Srm—Anticossos(IgG) anti-Periquito; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A43085

7639

Srm—Anticossos(IgG) antireceptor de fosfolipasa A2; c.subst.arb.(ELISA)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 setmanes a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A01285

8083

Srm—Anticossos antiactina F; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més
d’una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

A52185

7889

Srm—Anticossos anti-adalimumab; c.subst.arb.(CLIA)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; > 4 diess a -20 ºC [7].
(indica com conservar la mostra)
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Y09985

1848

Pla—Anticossos anti-ADAMTS-13; c.arb.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (22-25) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A01885

8880

Srm—Anticossos anti-C1q del complement; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A36785

8864

Srm—Anticossos anticitoplasma de cèl·lules de Purkinje tipus 1("antiYo"); c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A02985

7965

Srm—Anticossos anti-citosol hepàtic tipus 1 (LC1); c.arb.(IFI triple teixit)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A03085

8928

Srm—Anticossos anticoclears; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A03385

7989

Srm—Anticossos anticol·lagen IV (hèlix α3) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A03685

8822

Srm—Anticossos antidesmoplaquina; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A04685

7015000 Srm—Anticossos antiepidermis; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud 1 dia (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 0.2 mL

Codi SAP:

10024976
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A23885

7027

Srm—Anticossos antifactor H; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necessiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A05685

8500

Srm—Anticossos antiglutamat-descarboxilasa (GAD); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A53485

8921

Srm—Anticossos anti-glutation S-transferasa theta 1 (GSTT1) (cribratge;
IFI); c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A04885

7894

Srm—Anticossos antifactor intrínsec; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Y03972

1032

Pla—Anticossos antigranulocítics

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Codi SAP:

10024976

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recordeu que s'han d'extreure 6 tubs d'EDTA K3.
Els volums mínims són: TAP LILA: 54mL; TAP BLAU: 0,1mL; TAP B. CEL: 0,1mL

Tractament de la mostra

Centrifugueu el tub de sèrum a (2 000-2100) g durant 12 min a (15-25) ºC.
Conserveu i envieu a temperatura ambient.
Als tubs d'EDTA K3 i citrat sòdic, no s'ha de fer cap tractament. Conserveu i envieu a
temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1-2 dies a temperatura ambient o a 4ºC
(indica com conservar la mostra)

A07285

7061

Srm—Anticossos antihistones; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A39785

8871

Srm—Anticossos anti-HMG-CoA reductasa; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A07585

8506

Srm—Anticossos antitirosinfosfatasa (IA2 illots pancreàtics); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A52885

8922

Srm—Anticossos anti-trombospondina tipus 1 (THSD7A); c.arb.(negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 300 µL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

10024976

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (2-8)°C; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

A52185

7109

Srm—Anticossos anti-Ustekinumab; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

L’extracció ha de ser abans de la propera dosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (18-24) °C; ≤ 8 dies a (2-8) °C; ≤ 30 dies a
(indica com conservar la mostra)

≤ -20 °C
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A07485

7020

Srm—Anticossos antiillots pancreàtics; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A23785

7887

Srm—Anticossos antiinfliximab; c.subst.arb.(CLIA)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

A14585

8079

Srm—Anticossos antiiodur-peroxidasa (TPO); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC ≤ 24 mesos a ≤ -20 ºC. Congelar només
un cop.
(indica com conservar la mostra)

A51985

8929

Srm—Anticossos anti-LRP4; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient secundari,
si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A20585

8867

Srm—Anticossos anti-Ma1; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 21 dies a (2-8)°C; ≤ 4 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

A08285

7070

Srm—Anticossos antimicrosomes hepàtics i renals (antigen LKM 1);
c.arb.(IFI)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A09185

7642

Srm—Anticossos antimieloperoxidasa (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A09385

7069

Srm—Anticossos antimitocondrials; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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BE000037 8004

Srm—Anticossos (IgG) anti-MPO, anti-PR3 i anticol·lagen IV(hèlix alfa3);
c.arb.(CLIA)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A09585

7012

Srm—Anticossos antimúscul estriat; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A09685

7067

Srm—Anticossos antimúscul llis; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A16785

7876

Srm—Anticossos anti-MuSK; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A03985

8003

Srm—Anticossos anti-DNA doble cadena;
c.subst.arb.(quimioluminescència)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A24685

8728

Srm—Anticossos anti-ENA (Cribratge) (Ro52, Ro60, La, RNP, Sm, Scl70,
Jo1) (CLIA); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A04085

7059

Srm—Anticossos anti-nDNA; c.arb.(Crithidia luciliae)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A16485

7879

Srm—Anticossos anti-aquaporina 4 (NMO); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A01485

7087

Srm—Anticossos anti-ATPasa H+/K+; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada ≤ -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A42085

8855

Srm—Anticossos anti-neuronals; prop.arb.; expressat per:

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A42044

8501

LCR—Anticossos anti-neuronals; prop.arb.; expressat per:

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A40385

8532

LCR—Anticossos antineuronals intracel.lulars (immnunohistoquímica)

Tipus de mostra

LCR

Volum mínim 2 Ml

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

10000591

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a (-20 / -80) ºC
(indica com conservar la mostra)

A40285

8854

Srm—Anticossos antineuronals intracel.lulars (immnunohistoquímica)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 48 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a (-20 / -80) ºc
(indica com conservar la mostra)
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A10285

7060

Srm—Anticossos antinuclears i anticitoplasmàtics; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A10385

8483

Srm—Anticossos antinucleosomes; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient (15-25) ºC; ≤ 48 hores a nevera (2-8) ºC; ≤ 6
mesos en mostres congelades -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A10985

8544

Srm—Anticossos antipèptids citrul•linats; c.subs.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament (congelador MA-13).

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Y01185

1033

Pla—Anticossos antiplaquetaris

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10024976

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recordeu que s'han d'extreure 6 tubs d'EDTA K3.
Els volums mínims són: TAP LILA: 54mL; TAP BLAU: 0,1mL; TAP B. CEL: 0,1mL

Tractament de la mostra

Centrifugueu el tub de sèrum a (2 000-2100) g durant 12 min a (15-25) ºC.
Conserveu i envieu a temperatura ambient.
Als tubs d'EDTA K3 i citrat sòdic, no s'ha de fer cap tractament. Conserveu i envieu a
temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

A52385

7011

Srm—Anticossos anti-proteïna de superfície neuronal ("IgLON5"); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC; > 3 mesos -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A32985

8482

Srm—Anticossos anti-proteïna P ribosomal (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A11285

7645

Srm—Anticossos antiproteïnasa 3 (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8)ºC; > 48 hores a ≤ -20ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A11585

8511

Srm—Anticossos antireceptor d'acetilcolina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A23985

8926

Srm—Anticossos anti-RNP (U1) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; > 48 hores a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A24185

8927

Srm—Anticossos anti-Sm (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a temperatura ambient; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; > 48 hores a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A24485

8924

Srm—Anticossos anti-SS-A (Ro52) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A34085

8923

Srm—Anticossos anti-SS-A (Ro60) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A24385

8925

Srm—Anticossos anti-SS-B (La) (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; > 14 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A14285

7021

Srm—Anticossos antisuprarenals; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A14485

8082

Srm—Anticossos antitiroglobulina (TGB); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC. Congelar només
un cop.
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

A02185

8866

Srm—Anticossos anti-VGCC; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més
d’una alíquota, transferiu al recipient secundari i congeleu; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat i congelat.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q05785

4820

Srm—Antigen CA-72-4; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

S276CLIS 19580

Srm—Anticossos contra el virus de la immunodeficiència humana (1+2) i
antígen p24 (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 40 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC
[7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S265CLIS 19545

Srm—Anticossos contra Treponema pallidum (CLIA); c.arb. (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a (-15 a -25) ºC
[7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

A44985

8914

Srm—Anticossos en encefalitis autoimmunitària; prop.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

S064AGS 9701

Srm—Anticossos heteròfils contra el virus d' Epstein-Barr; c.arb.
(aglutinació) (positiu, negatiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

[7].
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Y01685

1937

Pla—Anticossos irregulars contra els eritròcits; c.arb. ("Coombs
indirecte"; cribratge)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a 25 ºC [7]; ≤ 7 dies a (4-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Y01785

1938

Pla—Anticossos irregulars contra els eritròcits; c.arb. ("Coombs
indirecte"; identificació)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a 25 ºC; ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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A04185

7254

Srm—Anticossos(IgA) antiendomisi; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A21785

8006

Srm—Anticossos(IgA) anti-MPO i anti-PR3; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A21385

7103

Srm—Anticossos(IgA) anti-Saccharomyces cerevisiae; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores (2-8) ºC ; ≤ 3 mesos ≤ -20ºC; > 3 mesos ≤ -80ºC.
(indica com conservar la mostra)

A14785

7101

Srm—Anticossos(IgA) antitransglutaminasa (proteïna-glutamina-gammaglutamiltransferasa); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament (congelador MA-13).

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -1 ºc [7]
(indica com conservar la mostra)
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L79985

7361

Srm—Anticossos(IgG) anti-Alternaria alternata; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a

(15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

A01585

7715

Srm—Anticossos(IgG) anti-beta2glicoproteïna I (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A02385

7896

Srm—Anticossos (IgG) anticardiolipina (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A02885

7106

Srm—Anticossos (IgG) anticitoplasma de neutròfils patró “xANCA”
(malaltia inflamatòria intestinal); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K10785

8939

Srm—Anticossos (IgG) anti-Clostridium tetani (post-vacunació);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K10885

8938

Srm —Anticossos (IgG) anti-Clostridium tetani (pre-vacunació);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K08685

8935

Srm—Anticossos (IgG) anti-Haemophilus influenzae tipus B (postvacunació); c.massa.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K03685

8934

Srm—Anticossos (IgG) anti-Haemophilus influenzae tipus B (prevacunació); c.massa.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

S235EIAS 8937

Srm—Anticossos (IgG) anti-Salmonella typhi Vi (post-vacunació);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

S234EIAS 8936

Srm—Anticossos (IgG) anti-Salmonella typhi Vi (pre-vacunació);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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S238CLIS 19130

Srm—Anticossos (IgG) contra Citomegalovirus (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 20 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC
[7]. Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S256CLIS 19380

Srm—Anticossos (IgG) contra el virus de la rubèola (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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S080CLIS 19220

Srm—Anticossos (IgG) contra el virus Hepatitis A (CLIA); c.arb. (negatiu,
proper a punt de tall, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 50 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S087CLIS 19270

Srm—Anticossos (IgG) contra el virus Hepatitis C (CLIA); c.arb. (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 50 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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S083CLIS 19240

Srm—Anticossos (IgG) contra l'antígen de superfície virus Hepatitis B
(CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 40 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S082EIAS 19235

Srm—Anticossos (IgG) contra l'antígen e virus Hepatitis B (CLIA);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 40 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 11 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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S260CLIS 19535

Srm—Anticossos (IgG) contra Toxoplasma gondii (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC
[7]. Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S084CLIS 19225

Srm—Anticossos (IgG+IgM) contra l'antigen del nucli virus Hepatitis B
(CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 40 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

S240CLIS 19135

Srm—Anticossos (IgM) contra Citomegalovirus (CLIA); c.arb. (negatiu,
dubtós, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a 25 ºC [7]; ≤ 4 setmanes a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S081CLIS 19215

Srm—Anticossos (IgM) contra el virus Hepatitis A (CLIA); c.arb. (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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S085CLIS 19230

Srm—Anticossos (IgM) contra l'antigen del nucli virus Hepatitis B (CLIA);
c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 5 vegades.
(indica com conservar la mostra)

S262CLIS 19540

Srm—Anticossos (IgM) contra Toxoplasma gondii (CLIA); c.arb. (negatiu,
dubtós, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 21 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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A05885

8813

Srm—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A16644

8802

LCR—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A05985

8815

Srm—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A05844

8804

LCR—Anticossos(IgG) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A04285

7255

Srm—Anticossos(IgG) antiendomisi; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A05944

8806

LCR—Anticossos(IgG) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A06185

8817

Srm—Anticossos(IgG) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A21485

7104

Srm—Anticossos(IgG) anti-Saccharomyces cerevisiae; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores (2-8) ºC ; ≤ 3 mesos ≤ -20ºC; > 3 mesos ≤ -80ºC.
(indica com conservar la mostra)
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L87085

7370

Srm—Anticossos(IgG) anti-Stachybotrys atra; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a

(15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC

(indica com conservar la mostra)

K03785

7891

Srm—Anticossos(IgG) anti-Streptococcus pneumoniae (post-vacunació);
c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K08785

7890

Srm—Anticossos(IgG) anti-Streptococcus pneumoniae (pre-vacunació);
c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; > 2 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A14885

7102

Srm—Anticossos(IgG) antitransglutaminasa (proteïna-glutamina-gammaglutamiltransferasa); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. Un cop transferit, conserveu la mostra congelada -20 ºC fins el seu
processament (congelador MA-13).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A06485

8819

Srm—Anticossos(IgG) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A06144

8808

LCR—Anticossos(IgG) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

A01685

7716

Srm—Anticossos (IgM) anti-beta2glicoproteïna I (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A02485

7666

Srm—Anticossos (IgM) anticardiolipina (CLIA); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A19285

8814

Srm—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A19944

8803

LCR—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1a; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A19385

8816

Srm—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A19244

8805

LCR—Anticossos(IgM) antidisialogangliòsid GD1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A08685

7877

Srm—Anticossos(IgM) antiglicoproteïna associada a la mielina (MAG);
c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

A19344

8807

LCR—Anticossos(IgM) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A19585

8818

Srm—Anticossos(IgM) antimonosialogangliòsid GM2; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

A06385

8821

Srm—Anticossos(IgM) antitetrasialogangliòsid Gq1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

A19544

8809

LCR—Anticossos(IgM) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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A19685

8820

Srm—Anticossos(IgM) antitrisialogangliòsid GT1b; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q05066U

9099

Pla—Antidepressius tricíclics; c.arb. (nortriptilina; immunoanàlisi) (no
tòxic, tòxic)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (15-25) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W34344

3927

LCR—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q05185

3905

Srm—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q05100

3906

Líquid—Antigen CA-125; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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W34144

3928

LCR—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q05285

3903

Srm—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi, amoni) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q05200

3907

Líquid—Antigen CA-15-3; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W34244

3926

LCR—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q05400

3904

Líquid—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q05485

3902

Srm—Antigen CA-19-9; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina (liti, sodi, amoni) i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W34444

3929

LCR—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) c [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q05800

3909

Líquid—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q05885

3908

Srm—Antigen carcinoembriogènic; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim —

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 14 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q05985

4822

Srm—Antigen associat a carcinomes escamosos (SCC); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a 20 ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 °C [7]
(indica com conservar la mostra)

D025CLIS 19255

Srm—Antigen de superfície virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 50 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)
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D024CLIS 19250

Srm—Antigen e virus Hepatitis B (CLIA); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 35 µL (vol mort: 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta magnitud també es pot determinar en plasma en un tub d'heparina
liti.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 11 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a (-15 a -25) ºC [7].
Les mostres es poden congelar fins a 6 vegades.
(indica com conservar la mostra)

Q06285

3914

Srm—Antigen específic de la pròstata; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim —

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina de liti i EDTA tripotàssic.
L'obtenció de la mostra ha de ser abans de la palpació de la pròstata o 5 dies
després.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q06185

3916

Srm—Antigen específic de la pròstata(no unit a proteïna); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim —

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Z03072

1932

Lfs(San)—Antigen HLA-B27; c.arb. (0, 1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 72 hores a temperatura ambient, segons un estudi realitzat a varit temps entre 0 i
6 díes. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)
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Y09672

1037

San—Antígens eritrocítics; tàxon (AB0, Rh; tipificació)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W11458

4265

Uri—Antimoni / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 9,5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari. Si cal, Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W12266

3796

Pla—Antiretrovirals

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

10007903

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s’envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q02685

7004

Srm—alfa1-Antitripsina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,21 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari.
Un cop transferit, conserveu la mostra a -4 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a 4 ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C01666

1642

Pla—Antitrombina; c.subst.arb.(enz.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

G94211

4543

Array d’hibridació genòmica competitiva (CGH). Estudi postnatal

Tipus de mostra

Volum mínim 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores (15-25) °C; ≥ 24 hores
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C

10007903
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W31566

1648

Pla—Apixaban; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Nivells vall (administració del fàrmac 12hores abans de l’extracció).Nivells pic (entre
1-3h post ingesta del fàrmac).
Codi SAP:

10007915

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q06885

3395

Srm—Apolipoproteïna A-I; c.massa(OMS/IFCC SP1-01)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q06985

3396

Srm—Apolipoproteïnes B; c.massa(OMS/IFCC SP3-07)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q07372

4263

San—Arsènic; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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Q07358

4264

Uri—Arsènic; c.massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q07485

4290

Pla—Ascorbat; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Preservar de la llum.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)° C, abans dels 30 minuts
després de l'extracció. Transferiu 1 mL de plasma al recipient especial subministrat
(ubicat al tercer calaix del lloc de taula d'urgències).
Homogeneïtzar la mescla. Centrifugueu la mescla a (2 000-2 100) g durant 10 min a
(18-22) ºC. Transferiu el sobrenedant i preserveu de la llum. Conserveu a -20 ºC.
Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q07585

3441

Srm—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q94585

4506

Srm—Azatioprina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Presa de mostra 1-2 hores posttractament. Centrifugar, aliquatar i enviar congelat.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; > 1 mes
(indica com conservar la mostra)

a (-20) °C
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q07566U

9308

Pla—Aspartat-aminotransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

W31666

3778

Srm—Aztreonam; c.massa(United States Pharmacopeia "USP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

K00285

8560

Estudi de bandes monoclonals en el sèrum (immunofixació)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.Transferiu a recipient secundari i
refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K06685

8561

Estudi de bandes monoclonals en el sèrum (immunotipatge)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 10 dies a (2-8) ºC ; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC (abans de 8 h des de la seva extracció)
[7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

K00159

8479

Estudi de bandes monoclonals en la orina (immunofixació)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Concentrar 10 vegades amb el concentrador Minicon (codi CSUB 10003631).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a temperatura ambient; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q07766U

9100

Pla—Barbiturats; c.arb. (secobarbital; immunoanàlisi) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [10]
(indica com conservar la mostra)

H11740U

9057

San—Basòfils (ig); c.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H11840U

9027

Lks(San)—Basòfils; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H11740

1189

San—Basòfils; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11840

1188

Lks(San)—Basòfils; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q07958

3741

Uri—Benzodiazepines; c.arb. (nordiazepam; immunoanàlisi; no urgent)
(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Codi SAP:

10013978

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q07966U

9101

Pla—Benzodiazepines; c.arb. (diazepam; immunoanàlisi; urgent) (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [10]
(indica com conservar la mostra)

Q07958U

9709

Uri—Benzodiazepines; c.arb. (nordiazepam; immunoanàlisi; urgent)
(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q08566U

9042

Pla—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q08500U

9154

Líquid—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q08543

3405

LAs—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6 mesos
a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q08543U

9703

LAs—Bilirubina; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

—

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q08585

3455

Srm—Bilirubina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 6 mesos
a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q08385

3456

Srm—Bilirubina(esterificada); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6
mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q08366U

9040

Pla—Bilirubina(esterificada); c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q65885

4341

Srm—Biotina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Preservar de la llum.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal i preserveu de la llum. Conserveu i envieu a temperatura ambient
(excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar
congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22)ºC; ≤ 14 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

N01666

4017

Pla—Biotinidasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,4 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q08766

3376

San—Bismut; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

W60485

3949

Srm—Brivaracetam; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0, 25 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
- Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori,
aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºc.
- Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de
centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de
72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºc (si triguen més de 72 h en arribar al
laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºc.
[211]

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)
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K00585

7796

Srm—Cadena kappa (Ig)(lliure); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K00785

7797

Srm—Cadena lambda (Ig)(lliure); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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NO en té

7798

Srm—Cadena kappa (Ig)(lliure)/Cadena lambda (Ig)(lliure); raó massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (2-8) ºC ; ≤ 1 any ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q96558

4750

Uri—Cadmi/Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 10 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q09666U

9043

Pla—Calci(II); c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)
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Q09385

3471

Srm—Calci(II); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 8
mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q09258

3994

Uri—Calci(II) / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 setmanes a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)
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Q09585

3473

Srm—Calcidiol; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 24 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q09685

3483

Srm—Calcitonina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD tap transparent de 5mL amb gel i
activador de coagulació 13x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10000724

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació.

Tractament de la mostra

Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans d'1 hora,
centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Separeu el plasma, transferiu al
recipient secundari i congeleu immediatament [150].

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q09785

3484

Srm—Calcitriol; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W01524

4340

Fae—Calprotectina; fr.massa

Tipus de mostra

Femta

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient secundari

Dispositivo de extracción Quickt-Prep

Codi SAP:

10022498

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: si no es disposa de recipient secundari, la mostra es pot conservar en fred en
el primari. Hi ha recipients secundaris a la càmara freda d'Hormones.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (4-8) ºC (recipient primari); ≤ 2 mesos a ≤ (-10) ºC (extracte diluït i en
recipient secundari)
(indica com conservar la mostra)
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Q09858

3743

Uri—Cannabinoids; c.arb. (11-nor-delta9-THC-9-COOH; immunoanàlisi; no
urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC.

Codi SAP:

10013978

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q09858U

9711

Uri—Cannabinoids; c.arb. (11-nor-delta9-THC-9-COOH; immunoanàlisi;
urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

I01872

8704

Sang—Capacitat oxidativa de granulòcits (citometria); fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T61-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q10185

3759

Srm—Carbamazepina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 dia a (4) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q10166U

9102

Pla—Carbamazepina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7];
≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q76675U

9119

Hb(San)—Carboxihemoglobina; fr.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot obtenir l'espècimen en una xeringa estèril heparinitzada.

Tractament de la mostra

S'ha de mantenir la mostra en gel, sense congelar.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

J01072

2499

San—Cariotip constitucional

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacutest tap verd de 4 Ml amb heparina de
sodi 13X75 mm

10007907

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

L69785

8562

Basòfils (San)—CD63; c.arb. (0, 1) ("Test d’activació de basòfils")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 4 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (18-22) ºC [155] i [156]
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10014630

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W31766

3779

Srm—Cefepima; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

W31866

3782

Srm—Ceftazidima; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºc [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºc [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºc [322]
(indica com conservar la mostra)
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W69885

3748

Srm—Ceftolozà; c.massa("Zerbaxa"; UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Per als pacients als que se'ls hi subministra el fàrmac mitjançant infusió contínua o
estesa, la mostra s'ha d'obtenir:
• Després de finalitzar la dosi de càrrega del fàrmac.
• 48 h després de l'inici de la infusió del fàrmac per tal assegurar que aquest ha
assolit l'estat estacionari.
Una vegada recollida la mostra de sang en el tub corresponent, aquesta s'ha de
posar immediatament a una temperatura diferent de l’ambient: -80 ºC o, en el seu
defecte,
1) a -20 ºC;
2) a (2-8) ºC (no més d'1 dia);
3) a (20-25) ºC (no més de 2
hores).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

H03372

2214

San—Cèl·lules; morfologia (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Vegeu el tipus de recipient i additiu en el document complementari ―Magnituds per
tub (DC024)‖ i la resta d’especificacions al document complementari ―Obtenció,
manipulació i preservació de la mostra (DC025)‖.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H03372U

9008

San—Cèl·lules; morfologia (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Vegeu el tipus de recipient i additiu en el doALment complementari ―Magnituds per
tub (DC024)‖ i la resta d’especificacions CU document complementari ―Obtenció,
manipulació i preservació de la mostra (DC025)‖.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K05285

7057

Srm—CD25 soluble (aIL2R); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 0,6 mL

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu (- 20) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 30 dies

a (-80)º C

(indica com conservar la mostra)

I98372

7029

San—CD46 (%) (citometria) [nom provisional]; fr.nom

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q28785

7001

Srm—"Ceruloplasmina"(ferroxidasa); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC i transferiu a recipient
secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a 4 ºC; 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q78785

5007

Srm—Cistatina C; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºc; ≤ 90 dies congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W51272

3784

San—Ciclosporina; c.massa (UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W51272U 9301

San—Ciclosporina; c.massa (UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

Q62372

3755

San—Ciclosporina; c.massa (als 120 min de la seva administració)
(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha de prendre la medicació 120 min abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

N14658

4274

Uri—Cistina / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent. En la petició s’ha d’indicar: orientació diagnòstica, motiu de la
sol•licitud i la informació que es consideri rellevant.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 10 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q10985

4552

Srm—Clobazam; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 180 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q11085

4554

Srm—Clomipramina+desmetilclomipramina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 2 mL

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (18-22) ºC; ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 180 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q10685

4824

Srm—Citoqueratina 19; c.massa.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies (18-22) ºC; ≤ 30 dies (2-8)°C; ≤ 60 dies (-20)°C
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

I76472

7062

Sang—Citotoxicitat NK [CD3- CD16+ CD56+ (Lim-NK) (funció citotòxica)
(citometria)]; c.arb

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 7 mL

Codi SAP:

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T79-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)
NOTA: Aquesta determinació no es realitza ni divendres, ni en vigília de festiu.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q11685

3169

Srm—Clorur; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; > 1
any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q11666U

9044

Pla—Clorur; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)

Q11658

3978

Uri—Clorur; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]; ≤1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q11658U

9093

Uri—Clorur; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q60758

3990

Uri—Clorur / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

W32166

3792

Srm—Cloxacil·lina; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q11885

3767

Srm—Clozapina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

Codi SAP:

10014148

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció abans de la dosi del matí.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, centrifugueu-les, aliquoteu-les si
pertoca i emmagatzemeu-les a (2-8) ºC.
-Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, aquestes es poden
transportar a temperatura ambient si triguen menys de 3 dies en arribar al laboratori
(inclús sense que aquestes hagin sigut centrifugades prèviament). Pel contrari, les
mostres s'han de transportar a (2-8) ºC i protegides de la llum si triguen entre 3 i 7
dies en arribar al laboratori (inclús sense que aquestes hagin sigut centrifugades
prèviament). Si les mostres arriben al laboratori sense centrifugar, centrifugueu-les i
emmagatzemeu-les a (2-8) ºC. Si les mostres arriben centrifugades i aliquotades,
emmagatzemeu-les directament a (2-8) ºC. [199]
-Es pot fer servir qualsevol tub de sèrum amb gel separador. Si es sol·liciten altres
magnituds bioquímiques addicionals, es recomana fer una alíquota al RSA per evitar
una altre punxada al pacient.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2100) g durant 10 min a (18-22)ºC. Transferiu al recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

(15-30) ºC [7]; ≤ 1 setmana a

(2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos

- 18 ºC [7]
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C01866

1794

Pla—Coagulació induïda per botroxobina("temps de reptilasa"); temps rel.
expressat per:

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 1 setmana a -20 ºC; ≤ 1 mes a -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C02066

1639

Pla—Coagulació induïda per factor tissular; temps rel.(“temps de
protrombina”; IRP 67/40; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C02066U

9033

Pla—Coagulació induïda per factor tissular; temps rel.(“temps de
protrombina”; IRP 67/40; urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02266

2207

Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR(“temps de protrombina”;
IRP 67/40; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C16166

2208

Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR(“temps de protrombina”;
IRP 67/40; “TAO”; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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C02266U

9054

Pla—Coagulació induïda per factor tissular; INR(“temps de protrombina”;
IRP 67/40; urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02466

1795

Pla—Coagulació induïda per trombina; temps rel.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

C02666

1787

Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel.(“TTPA”; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)
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C16366

1785

Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel. (“TTPA”; “TAO”)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C02666U

9080

Pla—Coagulació induïda per una superfície; temps rel.(“TTPA”; urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

Q11985

3549

Srm—Cobalamines; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5
mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la
presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar plasma amb heparina de sodi o EDTA.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q12058

4334

Uri—Cobalt; c.massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent, al final de la setmana laboral.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2-8)°C; ≤ 28 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Q12072

4333

San—Cobalt; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Sang total (EDTA K3) al final de la jornada laboral.

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q12158

3781

Uri—Cocaïna+metabòlits; c.arb. (benzoilecgonina; immunoanàlisi; no
urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim —

Preparació pacient

El pacient, quan s’aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l’orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC (amb àcid ascòrbic i pH=5) [10]; ≤
4 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q12158U

9001

Uri—Cocaïna+metabòlits; c.arb. (benzoilecgonina; immunoanàlisi; urgent)
(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC (amb àcid ascòrbic i pH=5) [10]; ≤
4 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q13200

3415

Líquid—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q13285

3386

Srm—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤
3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q13243

3404

LAs—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q13249

3413

LPl—Colesterol; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q12785

3387

Srm—Colesterol d'HDL; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q13185

3393

Srm—Colesterol de VLDL; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]

Volum mínim 1,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a (-20 a -16) °C
(indica com conservar la mostra)

Q13385

3444

Srm—Colinesterasa; c.cat

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) °C; > 3 mesos a
(indica com conservar la mostra)

(-20) °C o (-80) °C
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K01785

7299

Srm—Complement C3; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K01985

7300

Srm—Complement C4; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K09685

7025

Srm—Complex d’atac a la membrana soluble (sC5b9); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K01585

8978

Srm—Component C1q del complement; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la
mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q62185

3438

Srm—Component monoclonal; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 10 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W68485

3167

Srm—Copeptina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q13885

3750

Srm—Coriogonadotropina; c.subst.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar plasma amb heparina, EDTA, oxalat o citrat com a
anticoagulants i també líquid cèfalo-raquidi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q13866U

9700

Pla—Coriogonadotropina; c.subst.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q13958U

9107

Uri—Coriogonadotropina; c.arb. (negatiu, positiu) (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es recomana utilitzar la primera orina del matí i fer la mesura AL més aviat possible.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q13958

3749

Uri—Coriogonadotropina; c.arb. (negatiu, positiu) (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

El pacient, quan s’aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es recomana utilitzar la primera orina del matí i fer la mesura al més aviat possible.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari. Descongeleu i atempereu els espècimens congelats
abans de ser utilitzats. No és necessari filtrar o centrifugar els espècimens tèrbols o
sanguinolents.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q14366

3288

Pla—Corticotropina; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció
i l'extracció de la sang.
Codi SAP:

10000239

Recipient primari

Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA
K3+aprotinina 13x75 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació i mantenir-se a ≤ –20
ºC fins a la seva mesura.

Tractament de la mostra

Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans de 6 hores,
centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Separeu el plasma, transferiu al
recipient secundari i congeleu immediatament [149].

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 setmanes a ≤ -20 ºC (amb aprotinina / mercaptoetanol) [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q14585

3291

Srm—Cortisol; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció
i l'extracció de la sang.

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

Degut al ritme circadiari que té aquesta magnitud, i l'estrès originat en el procés
d'extracció, l'hora de l'obtenció de l'espècimen ha de ser entre les 08:00 i 09:00
hores. L'extracció es realitza amb "papallona".

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [7]; ≤ 4 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q14785

3378

Pla—Coure; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

10024976
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q15066U

9046

Pla—Creatina-cinasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

No es pot utilitzar citrat o fluorur, ja que inhibeixen l'activitat de l'enzim.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q15085

3425

Srm—Creatina-cinasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'espècimen aconsellable és el sèrum, encara que es pot utilitzar plasma heparinitzat
o amb EDTA (no s'ha d'utilitzar citrat o fluorur, ja que inhibeixen l'activitat de
l'enzim).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1
mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q14885U

9295

Pla—Creatina-cinasa 2; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,05 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (20-25) ºC

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [206]
(indica com conservar la mostra)

Q15185

3113

Srm—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3
mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q15166U

9049

Pla—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºc

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q15100

3410

Líquid—Creatinini; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q56085

5000

Srm—Cribratge Primer Trimestre de trisomies; prop.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

No necessita condicions especials. No dejú.

Recipient primari

Volum mínim —

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana .Transport amb refrigeració habituals evitant l’exposició de les mostres
a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7]
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

Q56185

5002

Srm—Coriogonadotropina (cadena beta lliure); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

No necessita condicions especials. No dejú.

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana .Transport amb refrigeració habituals evitant l’exposició de les mostres
a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7]
(indica com conservar la mostra)

Q56385

5006

Srm—Proteïna A plasmàtica associada a la gestació; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

No necessita condicions especials. No dejú.

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana .Transport amb refrigeració habituals evitant l’exposició de les mostres
a temperatures elevades (mostres prop de la finestra o font de calor) [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q15485

5100

Srm—Cribratge Segon Trimestre de trisomies i defectes tub neural;
prop.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a -20 ºC. Envieu la mostra congelada

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Y02085

1013

Srm—Crioaglutinina; c.subst.arb. (0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra s'ha de conservar des de la seva extracció fins la realització de l'anàlisi a
37ºC. Per assegurar-vos d'aquest requisit, s'haurà d'utilitzar un envàs de transport
de mostres a 37ºC pel transport i l'estufa a 37ºC, per la seva conservació.

Tractament de la mostra

Deixeu la mostra a l’estufa a 37ºC durant mínim 1 hora fins que es produeix la
retracció del coàgul, centrifugueu a 2 280 g durant 5 min a (18-22) ºC. Separeu el
sèrum i guardeu-lo a la nevera.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a 37 ºC. (Conserveu la mostra a 37ºC des de l'extracció de la mostra fins
la realització de l'anàlisis)
(indica com conservar la mostra)
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K06585

8742

Srm—Crioglobulines; prop.arb. (immunofixació)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

Dins una estufa de 37 ºC a l'Àrea d'Immunologia hi ha contenidors amb "petaques"
acumuladores que s'han de fer servir per transportar els tubs fins el laboratori.
S’extreuen dos tubs de 9 mL sense additius, s'introdueixen a la petaca i es porten al
laboratori. Un cop aquí, es posen a dintra una estufa a 37°C i es deixen coagular
durant 1 hora. Després es centrifuga amb la centrífuga MA06 (o BI06), a 4.000
r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts. El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un
tub de vidre de 25 mL de capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S’identifica
aquest tub amb una etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola
sobre el tub la data i el volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació
es col·loca aquest tub a (2-8) ºC en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el
nom ―Crioglobulines‖.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic
convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (2-8) ºC [105]
(indica com conservar la mostra)

K02885

8509

Estudi de crioglobulines, compost de:

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense
additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés
es realitza a l’Àrea d’Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a
4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Q15551

3601

LSi—Cristalls; tàxon

Tipus de mostra

Líquid sinovial

Preparació pacient

Cap.

Recipient primari

Tub Vacutest tap verd de 4 Ml amb heparina de
sodi 13X75 mm

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10007907

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra s'obté per punció articular.
Una vegada recollida la mostra, posar immediatament a (2-8) ºC i mantenir
refrigerada durant el seu transport i emmagatzematge.
Es recomana que la mostra es reculli amb heparina sòdica i que sigui processada en
el termini de 24 hores malgrat que els cristalls son estables durant bastants dies.
[290]

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q15685

4335

Srm—Crom; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 45 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q15658

4336

Uri—Crom; c.massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent al final de la setmana laboral o al principi i final de la jornada laboral.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 1 any a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

K02785

7055

Srm—Crioglobulines; c.arb. (0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense
additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés
es realitza a l’Àrea d’Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a
4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de
capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S’identifica aquest tub amb una
etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el
volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a
4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom ―Crioglobulines‖.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic
convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (2-8) ºC [105]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q96466

3594

Pla—Cromogranina A; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El plasma s'ha de separar de les cèl·lules abans d'una hora des de l'extracció de
sang, i congelar-lo.En aquest procès, no cal posar el tub en fred, i mai s'ha de
conservar a la nevera (2-8 ºC). NOTA: La Cromogranina A en sèrum és més
inestable que en plasma.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient (15-25) ºC [7] i ≤ -20 ºC fins el seu anàlisi.
(indica com conservar la mostra)

W32366

1647

Pla—Dabigatran; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Nivells vall (administració del fàrmac 12 hores abans de l’extracció).Nivells pic (a les
2h de prendre el fàrmac).
Codi SAP:

10007915

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -80 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE17011

4361

Estudi del DNA en els defectes del manteniment DNA mitocondrial (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

GE16911

4360

Estudi del DNA en els defectes del manteniment DNA mitocondrial (NGS)
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 4 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

Q51572

3551

San—Difosfat de tiamina("Vitamina B1"); c.subst.(UHPLC-FLR)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

En dejú [7], [183]

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

- Mostres obtingudes al propi laboratori: protegir de la llum i congelar a -20 ºC.
- Mostres procedents d'altres centres: protegir de la llum i, si el transport és < 4 h,
mantenir a temperatura ambient; en cas contrari, transportar a (2-8) ºC i un cop al
laboratori, congelar a -20 ºC. [183], [7]

Tractament de la mostra

Preserveu de la llum i congeleu immediatament a ≤ -20 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient i protegida de la llum [183]; ≤ 1 dia a (2-8) ºC i
protegida de la llum [7]; ≤ 6 mesos a -20 ºC i protegida de la llum [7],[183]
(indica com conservar la mostra)
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Q17585

3765

Srm—Digoxina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser al menys 6 hores després de l'administració del
fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q17566U

9096

Pla—Digoxina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de l'espècimen ha de ser AL menys 6 hores després de l'administració del
fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum; ≤ 3
mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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C03666U

9268

Pla—Dímer D de la fibrina; c.massa (immunoquímica; urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 4,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [115]
(indica com conservar la mostra)

C03666

1644

Pla—Dímer D de la fibrina; c.massa (immunoquímica; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q71173U

9130

Gas(aSan)—Diòxid de carboni; pr.parc.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 60 minuts a (0-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)
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Q71175U

9131

Gas(vSan)—Diòxid de carboni; pr.parc.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 60 minuts a (0-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

W15358U 9715

Uri—Drogues d'abús; c.arb. (urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C16866

1641

Pla— Edoxaban; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Nivells vall (administració del fàrmac 12hores abans de l’extracció).Nivells pic (entre
1-3h post ingesta del fàrmac).

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC.
(indica com conservar la mostra)
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Q18024

4348

Fae—Elastasa pancreàtica 1; fr.massa

Tipus de mostra

Femta

Volum mínim 1 g

Preparació pacient

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 30 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

Q31085

3429

Srm—Enolasa neuronal específica; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC., abans de
transcorreguda 1 hora després de l'obtenció de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q18243

2864

LAs—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a
25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18243U

9052

LAs—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q18244U

9011

LCR—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18200

2512

Líquid—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a
25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q18200U

9012

Líquid—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18247

2601

LPe—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a
25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q18247U

9277

LPe—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18249

2610

LPl—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Un cop mesurat el Líquid—Leucòcits; c.nom, centrifugueu a 1 300 g durant 10 min a
25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q18249U

9053

LPl—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18251

2700

LSi—Entitats cel·lulars; prop.arb. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid sinovial

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Artrocentesi

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 24 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

Q18251U

9270

LSi—Entitats cel·lulars; prop.arb. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid sinovial

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Artrocentesi

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 24 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

H03372

2347

San—Entitats leucocítiques; fr.nom. (“fórmula leucocitària”; microscopia;
no urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H03372U

9227

San—Entitats leucocítiques; fr.nom. (“fórmula leucocitària”; microscopia;
urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q18558

3110

Uri—Entitats microscòpiques ("sediment"; microscopia; recompte
automatitzat; no urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 9,5 mL

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l’emmagatzematje vesical
perllongat de la primera orina determina la disolució d’alguns dels seus components.
Es recull la orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (pot estèril
de polipropilé de 100 mL). En l’àrea de recollida d’orines es travassa al tub secundari
(tub de poliestirè cònic de 16 x 100 mm graduat de 10 mL).

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a temperatura ambient 25 ºC [85]
(indica com conservar la mostra)

Q18558U

9144

Uri—Entitats microscòpiques ("sediment"; microscopia; recompte
automatitzat; urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l’emmagatzematge vesicAL
perllongat de la primera orina determina la dissolució d’alguns dels seus components.
Es recull la orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (tub estèril
de polipropilé de 100 mL) i es trasvassa a un tub de poliestirè cònic de 16 x 100 mm
graduat de 10 mL. Al LU, es rep el tub de poliestirè cònic de 10 mL.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a temperatura ambient [85]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q20108

3374

CUr—Entitats moleculars; tàxon

Tipus de mostra

Càlcul urinari

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra

Càlcul en pot sec, sense orina.

Tractament de la mostra

Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a temperatura ambient.
Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (18 a 22) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q18958

3021

Uri—Entitats moleculars; prop.arb. ("tira reactiva"), expressat per:

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Es recomana que el pacient abans de fer la recollida de la orina es renti les mans i es
netegi els genitals externs. Quan es recull l’orina s’ha d’evitar tocar amb les mans o
genitals la superfície interna del contenidor, separant els llavis de la vulva en les
dones i retraient el prepuci en els homes. S’ha de recollir en el contenidor la porció
mitja de la micció, rebutjant la primera i la última porció d’orina excretada.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l’orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F
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H11540U

9063

San—Eosinòfils; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11640U

9026

Lks(San)—Eosinòfils; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H11540

1187

San—Eosinòfils; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

H11640

1186

Lks(San)—Eosinòfils; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q19273U

9142

aSan—“Equilibri acidobàsic”, expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Cap. Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal
guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q19275U

9143

vSan—“Equilibri acidobàsic”, expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Cap. Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal
guardar-lo a una temperatura de (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

H10272

1157

San—Eritròcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10272U

9020

San—Eritròcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H10349U

9204

LPl—Eritròcits; fr.vol.(“hematòcrit”)

Tipus de mostra

Líquid pleurAL

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10372U

9111

San—Eritròcits; fr.vol.(“hematòcrit”; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H10372

1053

San—Eritròcits; fr.vol.(“hematòcrit”; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H14572U

9007

San—Eritròcits; morfologia (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10472U

9021

San—Eritròcits; vol.entític ("VCM"; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H10472

1159

San—Eritròcits; vol.entític (“VCM”; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W12858

3125

Uri—Eritròcits dismòrfics; fr.nom. (sediment; microscopia)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 10 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es recomana recollir la segona micció del matí, ja que l’emmagatzematge vesical
perllongat de la primera orina determina la disolució d’alguns dels seus components.
Es recull l'orina de la porció intermitja de la micció en un recipient net (habitualment,
flascó estèril de polipropilé de 100 mL).

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari i centrifugueu a 1 500 rpm durant 5 minuts a 25 ºC
(centrífuga BI06 de la secció BII).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a temperatura ambient [85]
(indica com conservar la mostra)
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Q19485

3858

Srm—Eritropoetina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H03472U

9010

San—Eritrosedimentació; long (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H03472

1005

San—Eritrosedimentació; long (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W58166

3946

Pla—Ertapenem; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Per als pacients als que se'ls hi subministra el fàrmac mitjançant infusió contínua o
estesa, la mostra s'ha d'obtenir:
•Després de finalitzar la dosi de càrrega del fàrmac.
•24-48 h després de l'inici de la infusió.
Una vegada recollida la mostra de sang en el tub corresponent, aquesta s'ha d'enviar
al Laboratori Clínic en un període de temps inferior o igual a 15 min. El tub també pot
ser conservat a (2-8) ºC durant un màxim de 30 min i enviar-se posteriorment al
Laboratori.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)
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W32485

4504

Srm—Eslicarbazepina+R-Licarbazepina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina. A més, per estalviar una punxada addicional innecessària al
pacient, es recomana que es faci una alíquota al RSA sempre i quan, a més
d'aquesta magnitud farmacològica, és mesurin altres magnituds bioquímiques.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori,
aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºC.
-Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de
centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de
72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºC (si triguen més de 72 h en arribar al
laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºC.
[211]

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)
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Q18184

3026

Sem—Espermograma (estudi de vasectomia)

Tipus de mostra

Semen

Volum mínim —

Preparació pacient

El pacient ha de esperar el temps després de la intervenció que l’indiqui el seu uròleg
així com les ejaculacions necessàries.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra

- Mostra de semen recollida per masturbació en pot de plàstic, identificada i deixada
en estufa a 37 °C. La mateixa mostra permet efectuar el recompte i la mobilitat en
el cas que fos necessari.
- El pacient pot obtenir la mostra al seu domicili o bé a l’hospital a una estància
destinada per aquest fi. En qualsevol cas, una vegada obtinguda la mostra s’ha de
lliurar al Laboratori Clínic en un temps màxim de 1 hora. Els contenidors de recollida
han de mantenir-se propers al cos per tal de garantir una temperatura propera a 37
°C. El pacient ha de portar la seva mostra a l’àrea de recepció de mostres i ha
d’identificar-se. Tot això ha de fer-se davant del pacient i ell ha de signar el
qüestionari.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q20384

3025

Sem—Espermograma (estudi de fertilitat)

Tipus de mostra

Semen

Volum mínim —

Preparació pacient

Les guies clíniques actuals recomanen un periode d’abstinència sexual entre 3 i 5
dies. Una vegada el pacient porti la mostra al Laboratori ha d’omplir unes dades en
format qüestionari que se’l lliurarà.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra

- La recollida de la mostra ha de fer-se per masturbació per tal d’evitar que es
contamini la mostra, que es perdi una fracció de la mateixa o que es vegi afectada a
la motilitat dels espermatozoides per canvis al pH de la mostra.
- El pacient pot obtenir la mostra al seu domicili o bé a l’hospital a una estància
destinada per aquest fi. En qualsevol cas, una vegada obtinguda la mostra s’ha de
lliurar al Laboratori Clínic en un temps màxim de 1 hora. Els contenidors de recollida
han de mantenir-se propers al cos per tal de garantir una temperatura propera a 37
°C. El pacient ha de portar la seva mostra al Laboratori (CER) i ha d’identificar-se. La
mostra haurà de lliurar-se juntament amb un imprès que el pacient rebrà on
consten: les dades demogràfics del pacient, termini d’abstinència ejaculatòria, si la
recollida es completa, l’hora de ejaculació, l’hora de lliurament al Laboratori, el motiu
de la sol.licitud, si pateix alguna malaltia, si pren tractaments i quins son i si
consumeix drogues, o alcohol. La mostra ha d’identificar-se amb les dades
demogràfiques del pacient, i al moment de la recepció s’etiquetarà amb el nombre
d’identificació del laboratori al tap i al contenidor. Tot això ha de amb el pacient i ell
ha de signar el qüestionari.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud 1 hora. Si el temps d’estabilitat entre l’obtenció de la mostra i el lliurament al
Laboratori supera aquest temps es farà constar a l’informe del Laboratori.
(indica com conservar la mostra)

Q79072

4260

San—Estany; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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Q19785

3706

Srm—Estradiol-17ß; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-25 a -15) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A44849

8908

LCR—Anticossos en encefalitis autoimmunitària; prop.arb.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana en nevera a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos en mostres congelades a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A42185

8881

Estudi d'anticossos en l’esclerodèrmia

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

A41085

8882

Estudi d'anticossos en miositis autoimmunitàries

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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A41385

7071

Estudi d'autoanticossos en hepatopaties autoimmunitàries

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ -20 º C fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; 6 mesos en mostres congelades -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

GG03311 4396

Estudi del DNA en arrítmies (gens AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNA2D1,
CACNB2, CASQ2, CAV3, CPT1A, DES, DSC2, DSG2, DSP, GJA5, GPD1L,
GYG1, HCN4, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2,
KCNJ8, KCNQ1, LMNA, altres) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG03211 4395

Estudi del DNA en arrítmies (gens AKAP9, ANK2, CACNA1C, CACNA2D1,
CACNB2, CASQ2, CAV3, CPT1A, DES, DSC2, DSG2, DSP, GJA5, GPD1L,
GYG1, HCN4, JUP, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNH2, KCNJ2,
KCNJ8, KCNQ1, LMNA, altres) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q02672

4430

Estudi del DNA en el dèficit de alfa-1-antitripsina (PCR)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Dejú de 8 hores

Volum mínim Sèrum: 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

SÈRUM: Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC Transferiu a recipient
secundari (10019563) i refrigereu (2 - 8) ºC
SANG: Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud Sèrum: ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a -20 ºC.
Sang: ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC;
(indica com conservar la mostra)
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G31111

4289

Estudi del DNA en el feocromocitoma i paraganglioma (gen SDHB)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G99811

4328

Estudi del DNA en l’atàxia episòdica (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC i antecedents familiars

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-24) ºC; ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G99711

4327

Estudi del DNA en l’atàxia episòdica (gens CACNA1A, CACNB4, KCNA1,
SLC1A3) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC i antecedents familiars

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-24) ºC; ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG64411 4372

Estudi del DNA en el pseudohipoparatiroïdisme (gen GNAS) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G46711

4371

Estudi del DNA en el pseudohipoparatiroïdisme (gen GNAS) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G00211

4276

Estudi del DNA en l'adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X (ABCD1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 2 dies a (18-22) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G81811

4377

Estudi del DNA en la cavernomatosi cerebral familiar (gen KRIT1) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G43211

4376

Estudi del DNA en la cavernomatosi cerebral familiar (gen KRIT1) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Conserveu la mostra fins l'arribada al laboratori refrigerat.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G75811

4425

Estudi del DNA en la demència frontotemporal (gen GRN) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G39711

4424

Estudi del DNA en la demència frontotemporal (gen GRN) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G76711

4427

Estudi del DNA en la paràlisi supranuclear (gen MAPT) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G40911

4426

Estudi del DNA en la paràlisi supranuclear (gen MAPT) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GN00211

3896

Estudi del DNA en la diabetis mel·litus (MODY 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G08711

3897

Estudi del DNA en la diabetis mel·litus (MODY 3)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G28511

3898

Estudi del DNA en la distonia de torsió (gen DYT1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

10007903
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PRRT2F

4387

Estudi del DNA en la distonia paroxística cinesogènica (gen PRRT2) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE84311

4386

Estudi del DNA en la distonia paroxística cinesogènica (gen PRRT2) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG19911 4379

Estudi genètic de la distonia mioclònica (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG20011 4378

Estudi genètic de la distonia mioclònica (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG21811 4524

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) (cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG20311 4523

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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GG20411 4520

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 1C (gen CAV3)(cas
familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GN03911

4522

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) dominant (gens MYOT,
CAV3, LMNA, DES)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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GE87911

4521

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) dominant (gens MYOT,
CAV3, LMNA, DES)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G54411

4437

Estudi del DNA en la distròfia de cintura (LGMD) 2B (gen DYSF)(cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G54311

4436

Estudi del DNA en la distròfia de cintura (LGMD) 2B (gen DYSF)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G31511

3892

Estudi genètic de la distròfia de la cintura (LGMD) 1C (gen CAV3)(cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G09111

3860

Estudi del DNA en la distròfia facioescapulohumeral tipus 1
(reordenament D4Z4 en 4q35)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 18 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE69711

4401

Estudi del DNA en la distròfia facioescapulohumeral tipus 2 (gen
SMCHD1) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE69811

4400

Estudi del DNA en la distròfia facioescapulohumeral tipus 2 (gen
SMCHD1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G09211

4293

Estudi del DNA en la distròfia miotònica de Steinert (DM1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

10007903

Estabilitat de la magnitud ≤1 dia (15 – 25) °C; ≤3 dies (2 – 8) °C
(indica com conservar la mostra)

G09311

4292

Estudi del DNA en la distròfia miotònica PROMM (DM2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

10007903
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G09511

3862

Estudi del DNA en la distrofinopatia (estudi del gen DMD)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

10007903

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G82311

4432

Estudi del DNA en l’esclerosi lateral amiotròfica juvenil (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G49611

4431

Estudi del DNA en l’esclerosi lateral amiotròfica juvenil (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G10211

4275

Estudi del DNA en la febre mediterrània familiar

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 4 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de venir acompanyada del qüestionari corresponent.

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16311

3880

Estudi genètic de la fibrosi quística (gen CFTR-mutacions prevalents-)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE84511

4385

Estudi del DNA en la glucogenosi tipus IV (gen GBE1) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE84611

4384

Estudi del DNA en la glucogenosi tipus IV (gen GBE1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G48011

4345

Estudi del DNA en la immunodeficiència primària (gen AIRE)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú.

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G13811

4285

Estudi del DNA en la malaltia de Charcot-Marie-Tooth

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE85011

4412

Estudi del DNA en la malaltia de Nieman Pick A i B (gen SMPD1) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE85111

4411

Estudi del DNA en la malaltia de Nieman Pick A i B (gen SMPD1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE08611

4415

Estudi del DNA en la malaltia de Crouzon (gen FGFR2, exons 8 i 10) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G15311

3886

Estudi del DNA en la malaltia de Parkinson familiar

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G14111

3863

Estudi del DNA en la malaltia de von Hippel-Lindau

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG77311 2903

Estudi del DNA en la malaltia de von Willebrand (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 3 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)
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GG77211 2904

Estudi del DNA en la malaltia de von Willebrand (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22)°C; ≤ 3 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)

G08611

3884

Estudi del DNA en la malaltia de Wilson

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE84811

4381

Estudi del DNA en la malaltia venooclusiva pulmonar (gen EIF2AK4) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient
(excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada
i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºc
(indica com conservar la mostra)
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GE84911

4380

Estudi del DNA en la malaltia venooclusiva pulmonar (gen EIF2AK4) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient
(excepte si la mostra s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada
i enviar-la a temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºc
(indica com conservar la mostra)

G75511

4366

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen APP) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G39411

4365

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen APP) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G75611

4368

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN1) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G39511

4367

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G75711

4370

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN2) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G39611

4369

Estudi del DNA en la malatia d'Alzheimer (gen PSEN2) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG53711 4363

Estudi del DNA en la malatia de Niemann-Pick C (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s’envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G14411

4362

Estudi del DNA en la malatia de Niemann-Pick C (NPC1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s’envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE65311

4439

Estudi del DNA en la miastènia congènita (panell NGS)(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE27411

4438

Estudi del DNA en la miastènia congènita (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG47911 4391

Estudi del DNA en la miocardiopatia dilatada (gens LMNA, MYBPC3,
MYH7, SCN5A, TNNI3, TNNT2, altres) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG78811 4392

Estudi del DNA en la miocardiopatia dilatada (gens LMNA, MYBPC3,
MYH7, SCN5A, TNNI3, TNNT2, altres) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG48311 4394

Estudi del DNA en la miocardiopatia hipertròfica (gens ACTC1, MYBPC3,
MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, altres)
(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GG48411 4393

Estudi del DNA en la miocardiopatia hipertròfica (gens ACTC1, MYBPC3,
MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, TCAP, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, altres)
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE27011

4478

Estudi del DNA en la miopatia distal de Laing ( gen MYH7) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 4 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GE26911

4477

Estudi del DNA en la miopatia distal de Laing ( gen MYH7) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 4 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C
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G16611

3883

Estudi del DNA en la neoplàsia endocrina múltiple tipus I

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16511

3864

Estudi del DNA en la neoplàsia endocrina múltiple tipus II

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G16911

3890

Estudi del DNA en la neurofibromatosi tipus I (NF1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G17011

3879

Estudi del DNA en la neurofibromatosi tipus II (NFII)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG06711 4429

Estudi del DNA en la neuropatia motora distal (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG07011 4428

Estudi del DNA en la neuropatia motora distal (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE32111

4419

Estudi del DNA en la pancreatitis crónica hereditària (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

GE32011

4418

Estudi del DNA en la pancreatitis crónica hereditària (panell NGS) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG58311 4490

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica (cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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G30111

4305

Estudi genètic de la paraparèsia espàstica -4 (SPAST)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG58411 4489

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G92611

4531

Estudi genètic de la patologia vascular aneurismàtica (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G58811

4492

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-2 (gen PLP1)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G93011

4390

Estudi genètic de la patologia vascular aneurismàtica (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recepció de la mostra al laboratori extern de dilluns a dijous de 8:00 a 17:00h.

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G58711

4491

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-2 (gen PLP1)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G81711

4532

Estudi genètic de la polineuropatia amiloide (gen TTR)(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G71911

4494

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-3 (gen ATL1)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G30011

4493

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-3 (gen ATL1)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G72011

4497

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-4 (gen SPAST)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG59311 4496

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-7 (gen SPG7)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G43611

4495

Estudi del DNA en la paraparèsia espàstica-7 (gen SPG7)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G41811

4288

Estudi genètic de la polineuropatia amiloide (gen TTR)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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GN29511

4533

Estudi genètic de la síndrome CANVAS (gen RFC1)(estudi expansió)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).
No congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 horas a (15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE88611

4484

Estudi del DNA en la síndrome d’Ehlers-Danlos (panell NGS) (cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG88511 4483

Estudi del DNA en la síndrome d’Ehlers-Danlos (panell NGS) (cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G89611

3854

Estudi del DNA en la síndrome d'Alport (Gen COL4A5) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 h a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G17811

3853

Estudi del DNA en la síndrome d'Alport (Gen COL4A5) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 h a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G17711

3882

Estudi del DNA en la síndrome d'Alport (Gens COL4A4 i COL4A3) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 h a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

GG96611 4480

Estudi del DNA en la síndrome de Cornelia de Lange (gens NIPBL,
SMC1L1 i SMC3) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG96511 4479

Estudi del DNA en la síndrome de Cornelia de Lange (gens NIPBL,
SMC1L1 i SMC3) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G89211

3856

Estudi del DNA en la síndrome d'Alport (Gens COL4A4 i COL4A3) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC.Envieu la mostra a temperatura.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 h a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G61511

4538

Estudi genètic de la síndrome de Prader-Willi (MLPA metil·lació)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G30211

4347

Estudi del DNA en la síndrome de Dravet (gen SCN1A)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú

Volum mínim 6 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG38411 4374

Estudi del DNA en la síndrome de Joubert (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G45111

4373

Estudi del DNA en la síndrome de Joubert (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G67411

4350

Estudi del DNA en la síndrome de Kallman (gen KAL1) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G67311

4349

Estudi del DNA en la síndrome de Kallman (gen KAL1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dies a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE69911

4405

Estudi del DNA en la síndrome de Lafora (gens EPM2A, NHLRC1) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

GE70011

4404

Estudi del DNA en la síndrome de Lafora (gens EPM2A, NHLRC1) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 30 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G71811

4403

Estudi del DNA en la síndrome de Marfan (gen FBN1) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
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Data d'actualització: 08/01/2023

G29411

4402

Estudi del DNA en la síndrome de Marfan (gen FBN1) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE85211

4389

Estudi del DNA en la síndrome de PAPA(artritis piògena, pioderma
gangrenoso y acne)(gen PSTPIP1) (cas familiar) (Sang)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)
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GE85311

4388

Estudi del DNA en la síndrome de PAPA(artritis piògena, pioderma
gangrenoso y acne)(gen PSTPIP1) (cas índex) (Sang)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºc
(indica com conservar la mostra)

G45011

4332

DNA(San)—Gens relacionats amb la telangièctasi hemorràgica hereditària;
var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)
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GG65711 4399

DNA(San)—Gens relacionats amb la telangièctasi hemorràgica hereditària;
var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

G19511

4308

Estudi del DNA en la síndrome del cromosoma X fràgil

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 6 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

A criteri del facultatiu responsable, la prova 4408 s'elimina de la petició i es genera
internament des de Infinity la prova 4308, per la qual cosa s'enviarà 30 µg de solució
de DNA en una concentració aproximada de 20ng/µL.
DNA conservat a 4 ºC però es pot enviar a temperatura ambient.

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 any a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE99611

4408

DNA(San)—Gen FMR1 (LRG_762t1); var.seq. ("Síndrome X-fràgil",
cribratge expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Per a preanalítica: 1 sol tub per a totes les proves de genètica de la mateixa
petició.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GE84111

4383

Estudi del DNA en la xantomatosi cerebrotendinosa (gen CYP27A1) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE84211

4382

Estudi del DNA en la xantomatosi cerebrotendinosa (gen CYP27A1) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G51811

4353

Estudi del DNA en l'angioedema hereditari tipus I (gen SERPING1) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

G51711

4352

Estudi del DNA en l'angioedema hereditari tipus I (gen SERPING1) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G51511

4355

Estudi del DNA en l'angioedema hereditari tipus III (gen F12) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE53211

4548

Estudi genètic de la síndrome de Wolfram (gen WFS1)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitud

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).
≤ 1 dia a (15-25) °C

; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G51411

4354

Estudi del DNA en l'angioedema hereditari tipus III (gen F12) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 4 dies (-18 a -20) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE53111

4547

Estudi genètic de la síndrome de Wolfram (gen WFS1)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Estabilitat de la magnitud

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).
≤ 1 dia a (15-25) °C

; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G73211

4322

Estudi del DNA en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 1 (gen APTX)
(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G34611

4321

Estudi del DNA en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 1 (gen APTX)
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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G73411

4324

Estudi del DNA en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 2 (gen SETX)
(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G34911

4323

Estudi del DNA en l'atàxia amb apràxia oculomotora tipus 2 (gen SETX)
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a temperatura ambient. Envieu la mostra a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G03711

3878

Estudi del DNA en l'atrofia espinal muscular juvenil (SMN1 / SMN2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤1 dia (15 – 25)ºC; ≤3 dias (2 – 8) ºC
(indica com conservar la mostra)

10007903
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Z05472

4302

Estudi del DNA en la susceptibilitat genètica a la celiaquia, que inclou:
DNA(San)—Haplotip HLA-DQ2; nom.arb. (0;1)
DNA(San)—Haplotip HLA-DQ8; nom.arb. (0;1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GE479SV 4329

Estudi del DNA en la susceptibilitat genètica als psicofàrmacs (Citocrom
P450: CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19,CYP2D6, CYP3A4)

Tipus de mostra

Saliva

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub inclòs a l'equip de recollida de mostra
Neurofarmagen, subministrat pel laboratori
proveïdor (AB-biotics)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

--

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha d'acompanyar la mostra amb el formulari de sol·licitud i del consentiment
informat correponent

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a (18-24) ºC dins del col·lector
(indica com conservar la mostra)
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G04111

3893

Estudi genètic de l’atròfia òptica (gen OPA1)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GG01111 4565

Estudi genètic de l’atròfia òptica (gen OPA1)(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C
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G54811

4343

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 2A (gen CAPN3)(cas
índex) (sang)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú.

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN49311

4584

Estudi genètic de l’atròfia òptica (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a

(15-25) °C

; ≤ 4 dies a

Codi SAP:

10007903

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GN49411

4585

Estudi genètic de l’atròfia òptica(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a
(indica com conservar la mostra)

(15-25) °C

; ≤ 4 dies a

Codi SAP:

(2-8) °C

10007903
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G54911

4344

Estudi genètic de la distròfia de cintura (LGMD) 2A (gen CAPN3)(cas
familiar) (sang)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

No dejú.

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC; ≤ 1 mes a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN45211

4420

Estudi del DNA en les distròfies retinianes (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE73511

4482

Estudi del DNA en les glomerulopaties (COL4A3, COL4A4, COL4A5, altres
gens associats) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C
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GE73611

4481

Estudi del DNA en les glomerulopaties (COL4A3, COL4A4, COL4A5, altres
gens associats) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GE93511

4414

Estudi del DNA en les immunodeficiències primàries (panell NGS) (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Volum mínim 3 mL

Codi SAP:

10007903

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-25) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE93211

4413

Estudi del DNA en les immunodeficiències primàries (panell NGS) (cas
índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-25) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 3 mL

Codi SAP:

10007903
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GE73011

5200

Estudi del DNA fetal en sang materna

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 8 mL

Preparació pacient

Full addicional d'informació per a la gestant.

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recollida de la mostra en dilluns i sols en centres d’extracció de referència segons
Servei Atenció Primària.
El tub, que proporciona el laboratori extern (Cell-Free DNA BCT) té la peculiaritat de
que, quan està buit, ha d'anar en posició totalment vertical. Això és degut a que
l'anticoagulant/conservant que conté no ha de tocar directament amb el tap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (18-30) ºC
(indica com conservar la mostra)

G34011

4295

Estudi del DNA per al gen JAK2

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN05511

4423

Estudi del gen VCP (valosin containing protein) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE89211

4422

Estudi del gen VCP (valosin containing protein) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H00172

1955

Estudi dels enzims eritrocitaris

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

Codi SAP:

10011147

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

El pacient no ha hagut de ser transfós en un període mínim d'un mes en el moment
de l'extracció

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 24 hores a (18-22) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE69911

4564

Estudi genètic de l’epilèpsia (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C
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GE70011

4563

Estudi genètic de l’epilèpsia (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG95811 4571

DNA(San)—Estudi d'inactivació del cromosoma X

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a (2-8) °C
(indica com conservar la mostra)

TF06172

4216

Pac(San)—Estudi farmacocinètic d’everolimus(Certican®); arb.{Àrea sota
la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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GE78711

4536

Estudi genètic de la deficiència del Factor VIII de la coagulació (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

G17311

4537

Estudi genètic de la deficiència del Factor VIII de la coagulació (portadors)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE75211

2101

Estudi genètic de la deficiència del Factor XI de la coagulació (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Refrigereu (2 - 8) ºC. Es pot enviar a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE99811

4410

Estudi genètic de la glomerulopatia C3 (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dias refrigerada.
(indica com conservar la mostra)

GE99711

4409

Estudi genètic de la glomerulopatia C3 (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dias refrigerada.
(indica com conservar la mostra)
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TF08172

4236

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de ganciclovir(Cymevene®); arb.{Àrea
sota la corba de concentració de massa-temps(8 hores)}

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Centrifugueu a 1200 g, durant 10 min,
a (18 - 22) ºC, transferiu a un recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la
seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

G33311

2100

Estudi genètic de la deficiència del Factor XI de la coagulació (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Refrigereu (2 - 8) ºC. Es pot enviar a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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TF04166

4196

Pac(Pla)—Estudi farmacocinètic de micofenolat(CellCept®); arb.{Àrea sota
la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Centrifugueu a 1200 g, durant 10 min,
a (18 - 22) ºC, transferiu a un recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la
seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

GN36711

4443

Estudi genètic de la hiperoxal·lúria primària [AGXT, GRHPR, HOGA1]- seq.
(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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TF05166

4206

Pac(Pla)—Estudi farmacocinètic de micofenolat(Myfortic®); arb.{Àrea sota
la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Centrifugueu a 1200 g, durant 10 min,
a (18 - 22) ºC, transferiu a un recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la
seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

GN36611

4442

Estudi genètic de la hiperoxal·lúria primària [AGXT, GRHPR, HOGA1]- seq.
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE87011

4577

Estudi genètic de la malaltia d’Alzheimer (gens APP, PSEN1, PSEN2)(cas
índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia

a (15-25) °C; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

TF07172

4226

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de sirolimus(Rapamune®); arb.{Àrea
sota la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

G57511

4407

Estudi genètic de la lisencefalina (gen DCX) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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TF01172

4166

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Adoport®); arb.{Àrea sota
la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

G57411

4406

Estudi genètic de la lisencefalina (gen DCX) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a
temperatura ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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TF02172

4176

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Advagraf®); arb.{Àrea
sota la corba de concentració de massa-temps(24 hores)}

Tipus de mostra

Volum mínim —

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

G76211

4576

Estudi genètic de la malaltia de Fabry (gen GLA)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a

(15-25) °C; ≤ 4 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G40111

4575

Estudi genètic de la malaltia de Fabry (gen GLA)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a
(indica com conservar la mostra)

(15-25) °C; ≤ 4 dies a

(2-8) °C

10007903
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G76311

4580

Estudi genètic de la malaltia de Gaucher (gen GBA)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies

a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a

(2-8) ºC

(indica com conservar la mostra)

TF03172

4186

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Envarsus®); arb.{Àrea
sota la corba de concentració de massa-temps(24 hores)}

Tipus de mostra

Volum mínim —

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

G40311

4579

Estudi genètic de la malaltia de Gaucher (gen GBA)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 5 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies
(indica com conservar la mostra)

a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a

(2-8) ºC

10007903

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G82111

4568

Estudi genètic de la malaltia de McArdle (glucogenosis tipus V) (gen
PYGM)(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 4 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a

10007903

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GG31511 4567

Estudi genètic de la malaltia de McArdle (glucogenosis tipus V) (gen
PYGM)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 4 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies

10007903

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

TF00172

4156

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de tacrolimus(Prograf®); arb.{Àrea sota
la corba de concentració de massa-temps(12 hores)}

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Cap

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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GE81211

4574

Estudi genètic de la malaltia poliquística renal (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 18 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

L’entrega hauria de ser de dilluns a dijous. Entrega al día següent de l’extracció (no
en fred).

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C
(indica com conservar la mostra)

GE81311

4573

Estudi genètic de la malaltia poliquística renal (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 18 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

L’entrega hauria de ser de dilluns a dijous. Entrega al día següent de l’extracció (no
en fred).

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C
(indica com conservar la mostra)

GN19111

4488

Estudi genètic de la migranya hemiplègica familiar (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GN19011

4487

Estudi genètic de la migranya hemiplègica familiar (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

TF08672

4241

Pac(San)—Estudi farmacocinètic de valganciclovir(Valcyte®); arb.{Àrea
sota la corba de concentració de massa-temps(8 hores)}

Tipus de mostra

Volum mínim —

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Per a cada punt de la corba farmacocinètica: Centrifugueu a 1200 g, durant 10 min,
a (18 - 22) ºC, transferiu a un recipient secundari i refrigereu a (2 - 8) ºC fins la
seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

GN32111

4486

Estudi genètic de la síndrome hemolítica urèmica atípica (cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) °C
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GN32311

4485

Estudi genètic de la síndrome hemolítica urèmica atípica (panell)(cas
índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 48 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GN39211

4566

Estudi genètic de l'atàxia SCA-37 (gen DAB1)(estudi expansió)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C

; ≤ 3 dies

a (2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GN03211

4582

Estudi genètic de les cardiopaties congènites (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10007903
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GE87511

4581

Estudi genètic de les cardiopaties congènites (panell NGS)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

10007903

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN44911

4570

Estudi genètic de les porfíries (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GN45011

4569

Estudi genètic de les porfíries (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 5 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GE58285

4530

Estudi genètic del pseudoxantoma elàstic (gen ABCC6)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

GE58385

4529

Estudi genètic del pseudoxantoma elàstic (gen ABCC6)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) °C; ≤ 3 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G64011

4499

Estudi genètic del raquitisme hipofosfatèmic (gen PHEX) (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 9 mL

a (2-8) ºC
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G63911

4498

Estudi genètic del raquitisme hipofosfatèmic (gen PHEX) (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies

Volum mínim 9 mL

a (2-8) ºC

(indica com conservar la mostra)

CO7466

1103

Estudi multimèric del Factor von Willebrand

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Indicar valors de FVW antigen I FVW cofactor de la ristocetina

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma en
dos recipients secundaris (mínim 1 mL cadascún). Conserveu a ≤ -20ºC. Envieu les
mostres congelades.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q20458

4255

Uri—Etanol / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (2-8)°C; ≤ 14 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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W11958

3123

Uri—Etilglucurònid; c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí. S'ha de congelar
immediatament.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q20785

4510

Srm—Etosuximida; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W51472

3761

San—Everolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora de l'extracció i
l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)
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W51472U 9302

San—Everolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora de l'extracció i
l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

KK00159

8480

Pac(Uri)—Excreció component monoclonal;cabal massa(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 10 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q23759

3190

Pac(Uri)—Excreció d'adrenalini+noradrenalini(fraccionades); cabal
subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els
medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants,
tranquil·litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que
continguin vitamina C.
b) El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d’orina, ha d'eliminar de la
seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets,
alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i
caramels o dolços.
c) El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció
o infusió d’epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d) El pacient, durant la recollida de l’orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni
consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Codi SAP: -Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat
Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb
contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Requisits particulars relacionats amb l’obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
descartar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que
produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha
d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó
amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu
i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després
de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una
vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que
indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el
flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al
laboratori.
[132], [133], [134], [135]
Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la
seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l’Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s’ha de
congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -20 ºC.
-A l’Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar
la mostra, s’ha de comprovar el pH de l’orina amb l’ajuda d’una tira reactiva de pH.
S’accepta la mostra d’orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior,
congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q210O24 3119

Pac(Uri)—Excreció d'albúmina; cabal massa(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 mes a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q211024

3180

Pac(Uri)—Excreció d'aldosterona; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W50059

3189

Pac(Uri)—Excreció de 3-metoxiadrenalini+3-metoxinoradrenalini+3metoxitiramini (fraccionades); cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els
medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants,
tranquil·litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que
continguin vitamina C.
b)El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d’orina, ha d'eliminar de la
seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets,
alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i
caramels o dolços.
c)El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció
o infusió d’epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d)El pacient, durant la recollida de l’orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni
consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Codi SAP: -Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat
Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb
contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Requisits particulars relacionats amb l’obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
descartar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que
produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha
d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó
amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu
i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després
de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una
vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que
indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el
flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al
laboratori.
[132], [133], [134], [135]
Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la
seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l’Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s’ha de
congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
-A l’Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar
la mostra, s’ha de comprovar el pH de l’orina amb l’ajuda d’una tira reactiva de pH.
S’accepta la mostra d’orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.
[132], [133], [134], [135]

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior,
congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q234024

3198

Pac(Uri)—Excreció de 4-hidroxi-3-metoximandelat; cabal
subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

a) El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els
medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants,
tranquil•litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que
continguin vitamina C.
b) El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d’orina, ha d'eliminar de la
seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets,
alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i
caramels o dolços.
c) El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció
o infusió d’epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d) El pacient, durant la recollida de l’orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni
consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Codi SAP: -Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat
Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb
contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Requisits particulars relacionats amb l’obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
descartar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que
produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha
d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó
amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu
i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després
de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una
vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que
indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el
flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al
laboratori.
[132], [133], [134], [135]
Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la
seva anàlisi:
- Una vegada arriba la mostra a l’Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s’ha de
congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
- A l’Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar
la mostra, s’ha de comprovar el pH de l’orina amb l’ajuda d’una tira reactiva de pH.
S’accepta la mostra d’orina ÚNICAMENT quan el pH sigui ≤ 5.
[132], [133], [134], [135]

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior,
congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q236024

3201

Pac(Uri)—Excreció de 5-hidroxindolilacetat; cabal subst.(24h)(HPLC-EQ)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

a)El pacient, una setmana abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de deixar de prendre els
medicaments següents: antidepressius tricíclics, alfa-bloquejants, sedants,
tranquil•litzants, tetraciclines, salicilats, hipotensors i complexos vitamínics que
continguin vitamina C.
b)El pacient, dos dies abans de la recollida de la mostra d’orina, ha d'eliminar de la
seva dieta el següents aliments: tot tipus de fruits secs, albergínies, tomàquets,
alvocats, prunes, pinya, dàtils, plàtans, meló, raïm, kiwi, xocolata, formatge i
caramels o dolços.
c)El pacient, dotze hores abans de la recollida de l'orina i prèvia consulta al metge
que li ha demanat aquest examen de laboratori, ha de suspendre qualsevol injecció
o infusió d’epinefrina, norepinefrina o dopamina.
d)El pacient, durant la recollida de l’orina, no ha de realitzar exercici intens, fumar ni
consumir cafè, te i begudes alcohòliques.
[132], [133], [134], [135]

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Codi SAP: -Tub de poliestirè (30 mL) amb faldó i tap roscat
Sardsted, amb àcid clorhídric, inclòs a l'equip amb
contenidor d'orina de 24 hores (SAP 10012744)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Requisits particulars relacionats amb l’obtenció de la mostra:
El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
descartar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina), el pacient ha de recollir tota la orina que
produeixi en el recipient gran subministrat pel laboratori. A la tarda-nit, el pacient ha
d'afegir el contingut del flascó d'àcid clorhídric que ve amb el recipient gran (el flascó
amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb cura, ja que aquest producte és corrosiu
i pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el recipient després
de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al laboratori. Una
vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mirar el volum recollit que
indica el recipient gran i anotar-ho. Després, ha de mesclar bé tot el volum i omplir el
flascó de polipropilè de 100 mL que també ve amb el recipient gran i lliurar-ho al
laboratori.
[132], [133], [134], [135]
Requisits particulars relacionats amb la recollida i transport de la mostra previs a la
seva anàlisi:
-Una vegada arriba la mostra a l’Àrea Premetrològica del Laboratori Clínic, s’ha de
congelar la mostra immediatament a una temperatura ≤ -18 ºC.
-A l’Àrea de Bioquímica i Biologia Molecular del Laboratori Clínic, abans de processar
la mostra, s’ha de comprovar el pH de l’orina amb l’ajuda d’una tira reactiva de pH.
S’accepta la mostra d’orina ÚNICAMENT quan el pH està comprés entre 2 i 5.

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior,
congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 20 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q242O24 3472

Pac(Uri)—Excreció de calci(II); cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 4 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 setmanes a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)

Q243O24 3128

Pac(Uri)—Excreció de citrat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7:00 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció el pacient recollirà, en un flascó net i amb
capacitat suficient, tota l’orina que produeixi fins a les 7:00 h del dia següent (a
partir d’aquesta hora, no recollirà més orina).
Un cop recollida la primera orina ha d'afegir-se l'àcid clorhídric que subministra el
laboratori (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb molta cura, ja que
aquest producte pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el
recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al
laboratori.
Una vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum i anotarlo. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una
alíquota en un flascó de polipropilè de 100 Ml, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 30 dies a (4-8)°C [7]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC (pH ≤ 1,7)
[10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q24459

3170

Pac(Uri)—Excreció de clorur; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [7]; > 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q247O24 3335

Pac(Uri)—Excreció de cortisol; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; > 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q24859

3379

Pac(Uri)—Excreció de coure; cabal massa(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 9,5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina 24 hores

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al
recipient secundari, si cal. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la
mostra s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 mesos a (2-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC.
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q249O24 3114

Pac(Uri)—Excreció de creatinini; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q255O24 3475

Pac(Uri)—Excreció de fosfat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W18859

3126

Pac(Uri)—Excreció de xilosa; cabal massa(5h)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d’estar 8 hores en dejú i ha de llençar la primera orina recollida (buidar
la bufeta). Ha de prendre 1 sobre de de 0,45 g de gaxilosa (Lactest ®) dissolt en
250 mL d’aigua. A partir d’aquest moment i durant 5 hores ha de recollir tota l’orina
que produeix en un flascó net amb capacitat suficient. Cal tapar correctament el
recipient després de cada micció i mantenir-lo al frigorífic.
Una vegada recollida l’orina de 5 hores, el pacient ha de mesurar-ne el volum i
prendre nota.
Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una
alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL (n’hi ha prou amb mig flascó), que
serà el que lliurarà i portarà anotat el volum recollit.
O bé portara l’orina recollida en un recipient al laboratori i alla`es mesurarà el volum
i es prendrà nota)

Recipient primari

Contenidor de 2000 mL polietilé roscat

Codi SAP:

10001051

Recipient primari

Contenidor de 2000 mL polietilé roscat

Codi SAP:

10001051

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Posar l'orina immediatament a una temperatura de (4-8)ºC fins lliurar-la al laboratori.

Tractament de la mostra

Transferiu a recipient secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior,
congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 24 hores a 4 ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

GN05411

4526

Estudi genètic de la miopatia congènita (cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q22659

3535

Pac(Uri)—Excreció de iodur; cabal massa(24h)

Tipus de mostra

Volum mínim 9,5 mL

Orina

Preparació pacient

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina de 24 hores. Indiqueu el volum.

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 mesos a (2-8)°C; ≤ 4 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)

GE88711

4525

Estudi genètic de la miopatia congènita (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

G76611

4528

Estudi genètic de la miotonia congènita (gens CLCN1, altres)(cas familiar)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a

(2-8) °C

(indica com conservar la mostra)

G40811

4527

Estudi genètic de la miotonia congènita (gens CLCN1, altres)(cas índex)

Tipus de mostra

Volum mínim 9 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) °C; ≤ 5 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

GE81011

4535

Estudi genètic de la nefropatia tubulointersticial (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

D' ADN, necessitem mínim 500ng per als estudis familiars i 1,5ug per als estudis del
cas índex, a temperatura ambient o a 4ºC, sense problema. Si ens envieu sang, un
tub de 9 ml amb EDTA és suficient per a qualsevol estudi. Si fos limitant, amb 5 ml
també seria suficient per als estudis familiars. Si la sang l'envieu congelada (en neu
carbònica), ha d'arribar al laboratori congelada, ja que l'extracció s'ha de fer just en
descongelar-se la mostra. L'estabilitat dependrà de la quantitat de gel sec que hi
poseu però en principi acostuma a ser de 24h com a màxim. Els tubs de sang han
d'anar protegits en un estoig adequat, seguint les instruccions d'embalatge P650, tal
i com s'indica en l'ADR (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera)(6.2I4, ADR2003).

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

GE81111

4534

Estudi genètic de la nefropatia tubulointersticial (panell)(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra

D' ADN, necessitem mínim 500ng per als estudis familiars i 1,5ug per als estudis del
cas índex, a temperatura ambient o a 4ºC, sense problema. Si ens envieu sang, un
tub de 9 ml amb EDTA és suficient per a qualsevol estudi. Si fos limitant, amb 5 ml
també seria suficient per als estudis familiars. Si la sang l'envieu congelada (en neu
carbònica), ha d'arribar al laboratori congelada, ja que l'extracció s'ha de fer just en
descongelar-se la mostra. L'estabilitat dependrà de la quantitat de gel sec que hi
poseu però en principi acostuma a ser de 24h com a màxim. Els tubs de sang han
d'anar protegits en un estoig adequat, seguint les instruccions d'embalatge P650, tal
i com s'indica en l'ADR (Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera)(6.2I4, ADR2003).

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q258O24 3477

Pac(Uri)—Excreció de magnesi(II); cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q268O24 3120

Pac(Uri)—Excreció de proteïna; cabal massa(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q22459

3168

Pac(Uri)—Excreció d'ió potassi; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q22559

3165

Pac(Uri)—Excreció d'ió sodi; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 45 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q929O24 3127

Pac(Uri)—Excreció d'oxalat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim —

Preparació pacient

Tres dies abans de la recollida de l'orina, el pacient no ha de prendre aliments que
continguin oxalats (xocolata, espinacs, taronges).

Recipient primari

Flascó 24h Àcid Clorhídric (inclou flascó de 30 mL) Codi SAP: 10012744

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7:00 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció el pacient recollirà, en un flascó net i amb
capacitat suficient, tota l’orina que produeixi fins a les 7:00 h del dia següent (a
partir d’aquesta hora, no recollirà més orina).
Un cop recollida la primera orina ha d'afegir-se l'àcid clorhídric que subministra el
laboratori (el flascó amb l'àcid clorhídric s'ha de manipular amb molta cura, ja que
aquest producte pot produir cremades i irritació ocular). Cal tapar correctament el
recipient després de cada micció i s'ha de guardar en el frigorífic fins a portar-la al
laboratori.
Una vegada recollida l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum i anotarlo. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i recollirà una
alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (20-25) ºC (pH = 1,5 i amb timol) [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC (pH = 5)
[10]; ≤ 4 mesos a ≤ –80 ºC (pH ≤ 2 i amb timol) [10].
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q227O24 3542

Pac(Uri)—Excreció d'urat; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q228O24 3112

Pac(Uri)—Excreció d'urea; cabal subst.(24h)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

El dia abans del lliurament de la mostra, a les 7 h del matí, el pacient ha d’orinar i
llençar l’orina. A partir d’aquesta micció i fins a les 7 h del dia següent (a partir
d’aquesta hora, no recollirà més orina) el pacient recollirà en un flascó net amb
capacitat suficient tota l’orina que produeixi.
Cal tapar correctament el recipient després de cada micció. Una vegada recollida
l’orina de 24 hores, el pacient ha de mesurar el volum pels seus propis mitjans i
prendre nota. Com que no cal que lliuri tota la mostra, mesclarà bé tot el volum i
recollirà una alíquota en un flascó de polipropilè de 100 mL, que serà el que lliurarà.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)

K09185

7311

Srm—Factor B del complement; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W29666

4449

Pla—Factor de creixement endotelial vascular (VEGF); c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Dejú de 8 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W58466

3602

Pla—Factor de creixement endotelial vascular D (VEGF-D); c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q27785

3506

Srm—Factor de creixement insulinoide I; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra s’ha de centrifugar, aliquotar i conservar a -20 ºC abans de 3 hores

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7], [10]
(indica com conservar la mostra)

K02985

7340

Srm—Factor de necrosi tumoral-alfa; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

K09385

7024

Srm—Factor H del complement; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

C15566

1834

Pla—Factor IX de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C09566

1807

Pla—Factor V de la coagulació; c.subst.(coagul.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C05066

1833

Pla—Factor VII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C05266

1840

Pla—Factor VIII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 97/586)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C05566

1843

Pla—Factor von Willebrand; c.subst.arb.(immunoquím.; IS 97/586)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C05666

1844

Pla—Factor von Willebrand; c.subst.arb.(activitat del cofactor de la
ristocetina; agreg.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

K09485

7023

Srm—Factor I del complement; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC. Es necesiten 2 alíquotes.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 o 7 dies? a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

C09766

1835

Pla—Factor X de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.; IS 99/826)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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C09866

1836

Pla—Factor XI de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

C09966

1837

Pla—Factor XII de la coagulació; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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C10066

1915

Pla—Factor XIII de la coagulació; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Plasma pobre en plaquetes (PPP)

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 500 g durant 15 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient
secundari i repetiu la centrifugació . Transferiu el plasma a un altre recipient
secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

A04985

3901

Srm—Factors reumatoides; c.subst.arb.(OMS 64/2)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se sèrum i plasma con EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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W71985

4505

Srm—Felbamat;c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,3 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi.
-Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori,
aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºc.
- Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de
centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de
72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºc (si triguen més de 72 h en arribar al
laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºc.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC, i transferiu al recipient
secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a - 20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Q27966U

9097

Pla—Fenitoïna; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7];
≤ 1 mes a (4-8) ºC [10];≤ 5 mesos a≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q27985

3757

Srm—Fenitoïna; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. El gel separador dels tubs per a l'obtenció
de sèrum produeix disminució de la concentració de fenitoïna.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 5 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W11785

3758

Srm—Fenitoïna(lliure); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 3 mesos a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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Q28066U

9098

Pla—Fenobarbital; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7]
(indica com conservar la mostra)

Q28085

3756

Srm—Fenobarbital; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

El temps de mostreig no és important. No obstant per fer mesures comparatives,
l'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Y03672

1036

Ers(San)—Fenotip eritrocitari Rh complet; tàxon

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q28585

3547

Srm—Ferritina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se sèrum i plasma amb heparina sòdica, EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC
[10]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q28566

9090

Pla—Ferritina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

No cal cap preparació del pacient

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se sèrum i plasma amb heparina sòdica, EDTA tripotàssic i citrat sòdic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC
[10]
(indica com conservar la mostra)

W60585

3603

Srm—Ferritina glicosilada; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

No cal cap preparació del pacient

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC; > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q28685

3548

Srm—Ferro(II+III); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 setmanes a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC
[10]
(indica com conservar la mostra)

C03166

1643

Pla—Fibrina soluble; c.arb.(gelificació per etanol) (negatiu, positiu dèbil,
positiu)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)
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C06366

1789

Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; “Clauss”; no urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C06366U

9056

Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; “Clauss”; urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (15-25) ºC [114]
(indica com conservar la mostra)

C06466

1788

Pla—Fibrinogen; c.massa(coagul.; “derivat”)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 4,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a (18 - 25) ºc

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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9051

Ren—Filtrat glomerular;cabal vol. (equació CKD-EPI; urgent)

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

W18161

3118

Ren—Filtrat glomerular; cabal vol.(equació CKD-EPI; no urgent)

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤
3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q29585

3676

Srm—Fol·litropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7].
Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Q29785

3550

Srm—Folats; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5
mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la
presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies a (-25 a -15) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q29985

3474

Srm—Fosfat; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a
≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q29966U

9041

Pla—Fosfat; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q60858

3995

Uri—Fosfat / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q43766

3552

San—5'-Fosfat de piridoxal("Vitamina B6"); c.subst.(UHPLC-FLR)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

En dejú [7], [183]

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

- Mostres obtingudes al propi laboratori: protegir de la llum i congelar a -20 ºC.
- Mostres procedents d'altres centres: protegir de la llum i, si el transport és < 4 h,
mantenir a temperatura ambient; en cas contrari, transportar a (2-8) ºC i un cop al
laboratori, congelar a -20 ºC. [183], [7]

Tractament de la mostra

Preserveu de la llum i congeleu immediatament a ≤ -20º C.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient i protegida de la llum [183]; ≤ 1 dia a (2-8) ºC i
protegida de la llum [7]; ≤ 6 mesos a -20 ºC i protegida de la llum [183]
(indica com conservar la mostra)

Z05772

8980

DNA(San)—Gen HLA-B(*51); nom.entític arb. (0 1) ("Malaltia de Behçet")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q30385

3461

Srm—Fosfatasa alcalina; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10].
NOTA: A –10 ºC, s’ha descrit una disminució del 25% de l'activitat en 6 mesos i, a 4
(indica com conservar la mostra)
ºC, un augment del (5-10)% en un dia.

Q30366U

9036

Pla—Fosfatasa alcalina; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q31185

4266

Srm—Fructosa-bisfosfat-aldolasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més
d’una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q31385

4450

Srm—Fructosamina;c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (4-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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C07572

1811

Pqs(San)—“Funcionalisme” en presència d’ADP i col·lagen; temps(PFA100)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 2,7 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

C07672

1810

Pqs(San)—“Funcionalisme” en presència d’epinefrina i col·lagen;
temps(PFA-100)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 2,7 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q31785

3579

Srm—Gastrina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. La medicació amb antihistamínics ha de ser suspesa al menys 3
dies abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

No s'han d'utilitzar tubs amb anticoagulants.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [39]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G10711

3873

DNA(San)—Gen ACE (rs4646994); nom.entític (0, 1, 2) ("Variant I/D")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F
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G57111

3874

DNA(San)—Gen APOE; var.seq., expressat per:
- DNA(San)—Gen APOE (NM_000041.2: c.388T>C); nom.entític (0 1 2)
("ApoE4")
- DNA(San)—Gen APOE (NM_000041.2: c.526C>T); nom.entític (0 1 2)
("ApoE2")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G03911

3870

DNA(San)—Gen AR (LRG_1406t1); var.seq. ("atròfia muscular espinal i
bulbar de Kennedy", expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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GE09911

4375

DNA(San)—Gen c9orf72(NM_018325.4); var.seq. ("Esclerosi lateral
amiotròfica", expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1 mL

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Codi SAP:

10007897

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G11511

3875

DNA(San)—Gen CYP21A2; var.seq. ("Esteroide 21-monooxigenasa"),
expressat per:
- DNA(San)—Gen CYP21A2 (NM_000500.5: c.92C>T); nom. entític (0 1 2),
- Id. (NM_000500.5: c.844G>T),
- Id. (NM_000500.5: c.1019G>A) i
- Id. (NM_000500.5: c.1360C>T).

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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GN19911

4476

DNA(San)—Gen CYP2C9; var.seq., expressat per:
- DNA(San)—Gen CYP2C9 (NM_000771.4: c.430C>T); nom.entític (0 1 2)
- DNA(San)—Gen CYP2C9 (NM_000771.4: c.1075A>C); nom.entític (0 1 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

G48811

4306

DNA(San)—Gen F12 (LRG_145t1:c.-4C>T); nom.entític (0, 1, 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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G20711

3894

DNA(San)—Gen F2 (LRG_551t1:c.*97G>A); nom.entític (0, 1, 2) ("20210
G>A", "rs1799963")

Tipus de mostra

Volum mínim 3 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G20811

3895

DNA(San)—Gen F5 (LRG_553t1: c.1601G>A); nom.entític (0, 1, 2)
("R506Q", "Factor V Leiden")

Tipus de mostra

Volum mínim 3 mL

Sang

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G45911

4544

DNA(San)—Gen FLCN (LRG_325t1); var.seq. ("Birt-Hoog-Dubé", "cas
índex")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies
(indica com conservar la mostra)

Sang a (2-8) ºC [10] ; ≤ 1 any

DNA en solució (-20) ºC

[10]
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GG02511 4545

DNA(San)—Gen FLCN (LRG_325t1); var.seq. ("Birt-Hoog-Dubé", "cas
familiar")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies

Sang a (2-8) ºC [10] ; ≤ 1 any

DNA en solució (-20) ºC

(indica com conservar la mostra)

G01311

3871

DNA(San)—Gen FXN (LRG_339t1); var.seq. ("atàxia de Friedreich",
expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

[10]
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G10911

3866

DNA(San)—Gen HFE; var.seq. ("Hemocromatosi"), expressat per:
-DNA(San)—Gen HFE(LRG_874t1:c.187C>G); nom. Entític (0 1 2)
-DNA(San)—Gen HFE(LRG_874t1:c.845G>A); nom. Entític (0 1 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Z00572

4304

DNA(San)—Gen HLA-B (*27); nom.entític arb. (0, 1)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Z06272

8977

DNA(San)—Gen HLA-B (*57:01); nom.entític arb. (0, 1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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G04611

3868

DNA(San)—Gen HTT (LRG_763t1); var. seq. ("Huntington", expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G11311

3889

DNA(San)—Gen MTHFR (LRG_726t1: c.665C>T); nom.entític(0, 1,
2)("677C>T")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GN53911

4583

DNA(San)—Gen MUC5B (NG_031880.1:g.1927G>T); nom.entític (0, 1, 2)
("rs35705950")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)
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G94411

4578

DNA(San)—Gen NOTCH3 (NM_000435.3); var.seq. (CADASIL, cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G27911

4296

DNA(San)—Gen NOTCH3 (NM_000435.3); var.seq. (CADASIL, cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G46211

4309

DNA(San)—Gen PABPN1 (NM_004643.3); var.seq. ("Distròfia muscular
oculofaríngea", expansions)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

GE60911

4357

DNA(San)—Gen SLCO1B1 (LRG_1022t1:c.521T>C); nom.entític (0, 1, 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºc [10]
(indica com conservar la mostra)

G70911

3861

DNA(San)—Gen SOD1 (LRG_652t1); var.seq. ("Esclerosi lateral
amiotròfica"; cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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G09811

3865

DNA(San)—Gen SOD1 (LRG_652t1); var.seq. ("Esclerosi lateral
amiotròfica"; cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

G29211

4356

DNA(San)—Gen TPMT; seq.var. expressat per:
-DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.238G>C); nom.entític (0 1 2)
-DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.460G>A); nom.entític (0 1 2)
-DNA(San)—Gen TPMT (LRG_874t1:c.719A>G); nom.entític (0 1 2)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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GN20111

4472

DNA(San)—Gens relacionats amb la fibrosi pulmonar; var.seq. (cas índex,
panell)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari
(alternatiu)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

GN20211

4473

DNA(San)—Gens relacionats amb la fibrosi pulmonar; var.seq. (cas
familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

GE87611

4474

DNA(San)—Gens relacionats amb el dèficit del surfactant pulmonar;
var.seq. (cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014981
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GN06111

4475

DNA(San)—Gens relacionats amb el dèficit del surfactant pulmonar;
var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

GN06511

4397

DNA(San)—Gens relacionats amb la dislipèmia; var.seq. (cas índex, panell
43 gens)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GN06611

4398

DNA(San)—Gens relacionats amb la dislipèmia; var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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G27511

4303

DNA(San)—Gens relacionats amb la hipercolesterolèmia familiar; var. seq.
(cas índex)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5,4 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG35211 4325

DNA(San)—Gens relacionats amb la hipercolesterolèmia familiar; var. seq.
(cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 5,4 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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GN22111

4440

DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertensió pulmonar primària;
var.seq. (cas índex, panell)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

GN22211

4441

DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertensió pulmonar primària;
var.seq. (cas familiar)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)
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GE34011

4326

DNA(San)—Gens relacionats amb la hipertrigliceridèmia; var.seq.,
expressat per:
- DNA(San)—Gen ZPR1(NM_003904.4:c.*724C>G); nom. entític (0 1 2)
- Id. Gen APOA5,
- Id. Gen GCKR,
- Id. Gen LPL,
- Id. Gen BAZ1B i
- Id. Gen TRIB

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari
(alternatiu)

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

10014981

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG06711 4539

DNA(San)—Gens relacionats amb la malaltia de Charcot-Marie-Tooth;
var.seq. ("cas familiar")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies
(indica com conservar la mostra)≤ 1 any

Sang a (2-8) ºC
[10]
DNA en solució (-20) ºC

[10]
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G42411

3876

DNA(San)—Gens relacionats amb la neuropatia òptica hereditària de
Leber; var.seq., expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Obtenció del DNA segons la intrucció de treball BM01P

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

GG00311 4358

DNA(San)—Gens relacionats amb l'atàxia espinocerebel·losa; var.seq.
(panell), expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Sang: ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; DNA en solució: ≤ 1 any a -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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GN45111

4421

DNA(San)—Gens relacionats amb les distròfies hereditàries de la retina;
var.seq. ("cas familiar")

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud

Sang: ≤ 7 dies
a (2-8) ºC [10];
DNA en solució: ≤ 1 any a (-20) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q31885

3794

Srm—Gentamicina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q31844

3793

LCR—Gentamicina; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q32285

3857

Srm—Globulina enllaçant d'hormones sexuals; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q32466

3272

Pla—Glucagó; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Recipient primari

Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA
K3+aprotinina 13x75 mm

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000239

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de conservar-se a 4ºC fins a la seva centrifugació i enviar-la a –20 ºC
al laboratori subcontractat.

Tractament de la mostra

Poseu la mostra amb gel a (2-8) ºC des de la seva obtenció. Abans de 2 hores,
centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 4 ºC. Separeu el plasma, transferiu al
recipient secundari i congeleu immediatament [149].

Estabilitat de la magnitud ≤ 2h a (2-8) °C; ≤ 30 dias a (-20) °C
(indica com conservar la mostra)
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Q32685

3216

Srm—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]
(indica com conservar la mostra)

Q32666U

9038

Pla—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)
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Q32644U

9117

LCR—Glucosa; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid cèfaLo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]
(indica com conservar la mostra)

Q32649U

9114

LPl—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q32649

3215

LPl—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q32643

3214

LAs—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q32643U

9109

LAs—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q32600U

9233

Líquid—Glucosa (urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q32600

3408

Líquid—Glucosa (no urgent); c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q32647U

9697

LPe—Glucosa; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q32651U

9698

LSi—Glucosa; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid sinovial

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

H04872

1956

San—Glucosa-6-fosfat-deshidrogenasa

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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N71666

3616

Srm—Glucosilesfingosina (Liso-Gb1); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu al recipient secundari, si
cal. Conserveu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud > 24 hores a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q31585

3459

Srm—gamma-Glutamiltransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10].
(indica com conservar la mostra)
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Q31566U

9037

Pla—gamma-Glutamiltransferasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

NO en té

3699

Srm—Gonadotropines(cadena alfa); c.subst.arb.(basal)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més
d’una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8)ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q33285

3540

Srm—Haptoglobina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a (15-25) ºC [7]; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q33266U

9050

Pla—Haptoglobina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a (20-25) ºC; ≤ 8 mesos (4-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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H10613U

9062

Ers(San)—Hemoglobina; c.massa ("CHCM"; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10613

1161

Ers(San)—Hemoglobina; c.massa (“CHCM”; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10713U

9065

Ers(San)—Hemoglobina; massa entítica ("HCM"; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H10713

1160

Ers(San)—Hemoglobina; massa entítica (“HCM”; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W20724

4339

Fae—Hemoglobina; c.massa

Tipus de mostra

Femta

Preparació pacient

—

Recipient primari

Colector mostra s/codbar Sang oculta en femta

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

10022639

Condicions d'obtenció de
la mostra

-Comproveu que disposeu del material necessari per a la recollida de la mostra: tub i
bossa verda. Escriviu el nom, l’edat i la data de recollida de la mostra a l’etiqueta del
tub.
-Recolliu la mostra sobre una superfície seca (com per exemple, un orinal), que no
tingui cap tipus de detergent.
-Desenrosqueu el tap verd i extreieu-ne el bastonet.
-Poseu en contacte la punta del bastonet amb la femta i feu lliscar la punta dibuixant
línies horitzontals i verticals. N’hi ha prou amb poca quantitat de mostra.
-Fiqueu el bastonet dins del tub, tapeu-lo bé i moveu-lo unes quatre o cinc vegades
per barrejar bé la mostra.
-Guardeu el tub a la bossa verda i conserveu-lo a la nevera fins a lliurar-lo al
laboratori (màxim 3 dies). No ho congeleu

Tractament de la mostra

Col·lectors de mostres

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a 25 ºC [7]; ≤ 1 setmana a (2-10) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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H10172U

9030

San—Hemoglobina (urgent); c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10172

1052

San—Hemoglobina (no urgent); c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

W05036

3274

Hb(San)—Hemoglobina A1c; fr.subst. (expressat en mmol/mol)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤1 setmana a (2-4) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q32036

4297

Hb(San)—Hemoglobina A1c; fr.subst. (expressat en %)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Volum mínim 3 mL

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤1 setmana a (2-4) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

H05472

1941

Hb(San)—Hemoglobina A2; fr.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H05572

1942

Hb(San)—Hemoglobina F; fr.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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H03072

1943

Hb(San)—Hemoglobines; tàxon (electroforesi)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

H03272

1000

"Hemograma" (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H03272U

9029

"Hemograma" (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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C03266

1653

Pla—Heparina; c.subst.arb.(enz.; IS 82/502)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,3 mL

Preparació pacient

Realizar l'extracció a les 4 hores d'haver-se administrat l'HBPM

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra

Tub de citrat 3.2%. Pot obtenir-se 3-4h post-administració (pic màxim) o preadministració (mínim)

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 1 setmana a -20 ºC; ≤ 1 mes a -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q00385

3732

Srm—17-alfa-Hidroxiprogesterona; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10024976

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Com aquesta magnitud té un ritme circadiari similar al del cortisol, és precís tenir-lo
en compte a l'hora de l'obtenció de l'espècimen. A més a més, en les dones
l'extracció es realitza durant la 1ª fase del cicle menstrual.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dia a (2-8) ºC [7];≤ 1 any a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Z04272

8981

DNA(San)—Gen HLA-A(*29); nom.entític arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

En dejú.

Recipient primari

Volum mínim 9 mL

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W33685

4249

LCR—Hipocretina-1; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

10000591

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Z05872

8982

DNA(San)—HLA-DQB1*0602; nom.entític arb. (0.1)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra s'envia
passades 24 h, que haureu de conservar-la refrigerada i enviar-la a temperatura
ambient).

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (15-25) ºC; ≤ 4 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q34266

3923

Srm—Homocisteïna; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

S-Monovette HCY-Z-Gel

10012754

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari. Conserveu el sèrum a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 hores (sense centrifugar) a (15-25)°C; ≤ 96 hores (centrifugada) a (15-25)°C
(indica com conservar la mostra)

Q79285

4346

Srm—Hormona anti-mülleriana; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es pot fer servir sèrum o plasma obtingut amb heparina de liti. En cap cas es pot fer
servir plasma amb EDTA.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q34485

4556

Srm—Imipramina+desipramina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 2 mL

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (18-22) ºC; ≤ 28 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K07085

7291

Srm—Immunoglobulina A; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Recipient primari

Volum mínim

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 mesos a (15-25) ºC; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K06285

8744

Srm—Immunoglobulina A crioprecipitant; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense
additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés
es realitza a l’Àrea d’Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a
4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de
capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S’identifica aquest tub amb una
etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el
volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a
4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom ―Crioglobulines‖.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic
convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K03371

7051

Slv—Immunoglobulina A secretora; c.massa

Tipus de mostra

Saliva

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K03485

7007

Srm—Immunoglobulina D; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC; ≤1 any a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L69185

8080

Srm—Immunoglobulina E; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

NO en té

7058

Srm—Immunoglobulina E específica; c.subst.arb

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L87685

7240

Srm—Immunoglobulina E anti component alergènic MUXF3 CCD,
Bromelina (o214); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L16485

7511

Srm—Immunoglobulina E anti-Acacia longifolia; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L30285

8114

Srm—Immunoglobulina E anti-Acarus siro; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L61485

7563

Srm—Immunoglobulina E anti-Aedes communis; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L40485

8850

Srm—Immunoglobulina E anti-Allium cepa (ceba); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L21185

8149

Srm—Immunoglobulina E anti-Alternaria tenuis; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L62385

8086

Srm—Immunoglobulina E antiamoxicil·lina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L62485

8087

Srm—Immunoglobulina E antiampicil·lina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºc fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L61885

8157

Srm—Immunoglobulina E anti-Anisakis simplex; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L87385

7180

Srm—Immunoglobulina E anti-Apis mellífera rApis m 1 (i208); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L38085

8605

Srm—Immunoglobulina E anti-Apium graveolens (api); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L21285

8148

Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L76285

7165

Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus rAsp f 2 (m219);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L76485

7166

Srm—Immunoglobulina E anti-Aspergillus fumigatus rAsp f 4 (m221);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L13485

8304

Srm—Immunoglobulina E anti-Atriplex lentiformis; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L36785

8852

Srm—Immunoglobulina E anti-all (Allium sativum); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L16185

8307

Srm—Immunoglobulina E anti-Betula verrucosa; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L53685

8600

Srm—Immunoglobulina E anti-b-lactoglobulina de Bos taurus (vaca);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L60585

7562

Srm—Immunoglobulina E anti-Blatella germanica (escarabat); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L21685

7555

Srm—Immunoglobulina E anti-Candida albicans; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L59485

8590

Srm—Immunoglobulina E anticarn de Bos taurus (bou/vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L57885

8933

Srm—Immunoglobulina E anti-salmó (salmo saler); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Volum mínim 1 mL

Sèrum

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies
(indica com conservar la mostra)

a (2-8) ºC; ≤ 1 mes

a (-20) ºC
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L59385

8603

Srm—Immunoglobulina E anticarn de Gallus gallus (pollastre); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L58985

8589

Srm—Immunoglobulina E anticarn de Sus scrofa (porc); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L53785

8601

Srm—Immunoglobulina E anticaseïna de Bos taurus (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L35685

8121

Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Bos taururs (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L34185

8122

Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Canis familiaris (gos); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L32585

8093

Srm—Immunoglobulina E anticaspa de Felis catus (gat); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L31285

8120

Srm—Immunoglobulina E anticaspa d'Equus caballus (cavall); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L17385

8833

Srm—Immunoglobulina E anti-Castanea sativa (castanya); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L56085

8835

Srm—Immunoglobulina E anti-Cephalopoda (calamar); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L42685

8029

Srm—Immunoglobulina E anti-Cicer arietinus (cigró); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L52785

8569

Srm—Immunoglobulina E anticlara d'ou de Gallus gallus (gallina);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L41085

8839

Srm—Immunoglobulina E anti-Cocos nucifera (coco); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L85785

8930

Srm—Immunoglobulina E anti-Components al·lergènics (microarray);
prop.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10024976

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20 °C.
(indica com conservar la mostra)

L38485

8308

Srm—Immunoglobulina E anti-Corylus avellana; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
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L88385

7150

Srm—Immunoglobulina E anti-Corylus avellana rCor a 8 LTP (f425);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L56285

8836

Srm—Immunoglobulina E anti-Cancer pagurus (cranc de mar); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L86285

7210

Srm—Immunoglobulina E anti-Crupessus arizonica nCup a1 (t226);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L14685

8299

Srm—Immunoglobulina E anti-Crysanthemum leucanthemum; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L11185

8128

Srm—Immunoglobulina E anti-Dactylis glomerata; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L30485

8089

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides farinae; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L30585

8113

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides microceras; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L30685

8088

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus;
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L87785

7120

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p1
(d202); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L87885

7122

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p10
(d205); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L88285

7121

Srm—Immunoglobulina E anti-Dermatophagoides pteronyssinus rDer p2
(d203); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L62085

7578

Srm—Immunoglobulina E anti-Echinococcus spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8)°C; ≤ 45 dies a ≤ -20°C.
(indica com conservar la mostra)
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L32085

8123

Srm—Immunoglobulina E antiepiteli de Cavia spp. (conill porquí);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L32785

8126

Srm—Immunoglobulina E antiepiteli de Cricetus spp. (hamster);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L32185

8125

Srm—Immunoglobulina E antiepiteli d'Oryctolagus cuniculus (conill);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L42085

8851

Srm—Immunoglobulina E anti-Asparagus officinalis (espàrrec);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L17985

7510

Srm—Immunoglobulina E anti-Eucalyptus spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L30785

8118

Srm—Immunoglobulina E anti-Euroglyphus maynei; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L10385

8129

Srm—Immunoglobulina E anti-Festuca elatior; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L18085

7508

Srm—Immunoglobulina E anti-Fraxinus americana; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L44085

8103

Srm—Immunoglobulina E antifruit d'Actinidia deliciosa (kiwi); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L48085

8976

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Capsicum frutescens (pebre
vermell); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L46685

8592

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Citrus sinensis (taronja); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L45985

8606

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Cucumis melo (meló); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L42585

8596

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Fragaria vesca (maduixa);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L49785

8101

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Lycopersicon esculentum
(tomaquet); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L45585

8102

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Malus domestica (poma);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L48785

8105

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Musa paradisiaca (banana);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L36685

8107

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Persea americana (alvocat);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L45885

8106

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Prunus persica (prèssec);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L47785

7589

Srm—Immunoglobulina E antifruit de Pyrus communis (pera); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L22485

7557

Srm—Immunoglobulina E anti-Fusarium spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L56885

8100

Srm—Immunoglobulina E antigamba; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L42885

8602

Srm—Immunoglobulina E antigluten; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L30885

8117

Srm—Immunoglobulina E anti-Glycyphagus domesticus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L56485

8001

Srm—Immunoglobulina E anti-Helix spp. (cargol); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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L62785

7568

Srm—Immunoglobulina E antiinsulina bovina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L62885

7569

Srm—Immunoglobulina E antiinsulina humana; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L62985

7567

Srm—Immunoglobulina E antiinsulina porcina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L65285

7574

Srm—Immunoglobulina E antiisocianat HDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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L65385

7573

Srm—Immunoglobulina E antiisocianat MDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L65485

7572

Srm—Immunoglobulina E antiisocianat TDI; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L65685

8146

Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L79085

7195

Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b 5 (k218); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L44185

8834

Srm—Immunoglobulina E anti-Latuca sativa (enciam); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L44285

8026

Srm—Immunoglobulina E anti-Lens esculenta (llentia); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L30985

8092

Srm—Immunoglobulina E anti-Lepidoglyphus destructor; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L39285

8096

Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Arachis hypogea (cacauet);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L10185

8136

Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Avena sativa; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L38585

8576

Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Avena sativa (civada); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L46785

8586

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Bertholletia excelsa (nou del
Brasil); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L46585

8104

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Brassica nigra (mostassa);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L17085

8098

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Corylus avellana (avellana);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L49585

8097

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Glycine max (soja); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L14285

7577

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Helianthus annuus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L40385

8577

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Hordeum spp. (ordi); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L47085

8108

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Juglans regia (nou); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L37285

8099

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Prunus amygdalus (ametlla);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
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L10685

8135

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Secale cereale; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L49485

8580

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Sesamum indicum (sèsam);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L12185

8137

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Triticum aestivum; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L50085

8574

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Triticum aestivum (blat);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L45185

8095

Srm—Immunoglobulina E antillavor de Zea mays (blat de moro);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L38385

8156

Srm—Immunoglobulina E antillavor d'Oryza sativa (arrós); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L54385

8573

Srm—Immunoglobulina E antillet de Bos taurus (vaca); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L57485

8830

Srm—Immunoglobulina E anti-Merluccius merluccius (lluç); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L43985

8828

Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta tendra);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L57385

8594

Srm—Immunoglobulina E anti-Mytilus spp. (musclo); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L75485

7211

Srm—Immunoglobulina E anti-Olea europaea nOle e 1 (t224); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L77585

8612

Srm—Immunoglobulina E anti-omega-5 gliadina (Blat) (f416); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L34985

8824

Srm—Immunoglobulina E anti-orina de rata; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L35385

8825

Srm—Immunoglobulina E anti-orina de ratolí; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L53185

8832

Srm—Immunoglobulina E anti-ovomucoide; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L65985

7575

Srm—Immunoglobulina E antiòxid d'etilè; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L22885

7550

Srm—Immunoglobulina E anti-Penicillium notatum; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L94185

8826

Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus lunatus (mongeta de Lima);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L63085

8084

Srm—Immunoglobulina E antipeniciloil G; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L63185

8085

Srm—Immunoglobulina E antipeniciloil V; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L43885

8010

Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta blanca);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L37685

8030

Srm—Immunoglobulina E anti-Phaseolus vulgaris (mongeta vermella);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L73285

7225

Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 1 (g205);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L73585

7228

Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 12 (g212);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L73785

7226

Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 5b (g215);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L73985

7227

Srm—Immunoglobulina E anti-Phleum pratense rPhl p 7 (g210);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L42285

8153

Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Artemisia spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L13785

8142

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Chenopodium album; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L21985

8147

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cladosporium herbarum;
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L17785

8152

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cupressus sempervirens;
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L11385

8109

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Cynodon dactylon; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L10285

8110

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Lolium perenne; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L18485

7513

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Morus alba; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L18785

8150

Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Olea europaea; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L15085

8155

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Parietaria judaica; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L11585

8141

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Phleum pratense; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L10485

8140

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Phragmites spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L19285

7509

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Pinus strobus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L14485

8154

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Plantago lanceolata; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L19585

8151

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Platanus acerifolia; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L10985

8134

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Poa pratensis; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L16585

7507

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Populus deltoides; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L19785

7501

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Quercus alba; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L19985

7506

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Salix caprea; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L15385

8303

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Salsola kali; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L13985

8300

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Taraxacum vulgare; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L18885

7502

Srm—Immunoglobulina E antipol·len d'Ulmus americana; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L11685

8578

Srm—Immunoglobulina E antipol·len de Zea mays; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L87585

7181

Srm—Immunoglobulina E anti-Polistes rPol d 5 (i210); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L63285

7885

Srm—Immunoglobulina E antiprotamina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W34885

8613

Srm—Immunoglobulina E anti-Proteïna LTP (Blat) rTri a 14 (f433);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L40885

8827

Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus domestica (pruna); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L86085

7151

Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus persica rPru p 3 (f420); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W93485

7152

Srm—Immunoglobulina E anti-Prunus persica rPru p 7 (f454); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L53285

8598

Srm—Immunoglobulina E antirovell d'ou de Gallus gallus (gallina);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L57985

8831

Srm—Immunoglobulina E anti-Sardina pilchardus (sardina); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10014965

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L40585

8081

Srm—Immunoglobulina E anti-sègol (Secale cereale); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies
(-20) °C
(indica com conservar la mostra)≤ 30 dies a

L34685

7765

(2-8) °C

;

Srm—Immunoglobulina E antiserum de Gallus gallus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L42185

8829

Srm—Immunoglobulina E anti-Spinaca oleracea (espinac); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L55485

8595

Srm—Immunoglobulina E anti-Thunnus thynnus (tonyina); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L31085

8116

Srm—Immunoglobulina E anti-Thyrophagus putreus; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L63585

7881

Srm—Immunoglobulina E anti-toxoide tetànic; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia pasades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L94285

8002

Srm—Immunoglobulina E anti-Tragacant (Astragalus gummifer);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Volum mínim 0,5 mL

Sèrum

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores

a (18 - 24) ºC; ≤ 7 dies

a (2 – 8) ºC; ≤ 30 dies

a (-20) °C

(indica com conservar la mostra)

L77785

7135

Srm—Immunoglobulina E anti-Tropomiosina recombinant de gamba rPen
a 1 (f351); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L47585

8593

Srm—Immunoglobulina E antitubercle de Solanum tuberosum (patata);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L59885

8143

Srm—Immunoglobulina E antiverí d'Apis mellifera; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L60085

8145

Srm—Immunoglobulina E antiverí de Polistes spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L59985

8144

Srm—Immunoglobulina E antiverí de Vespula spp.; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L87485

7182

Srm—Immunoglobulina E anti-Vespula rVes V5 (i209); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L42785

8014

Srm—Immunoglobulina E anti-Acàcia (goma aràbiga)(Acacia spp.);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L32685

8091

Srm—Immunoglobulina E antialbúmina sèrica de gat (e220); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L63785

8020

Srm—Immunoglobulina E anti-Alfa-amilasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L90185

8040

Srm—Immunoglobulina E anti-Alfa-Gal (Galactosa-alfa-1,3galactosa)(o215); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L75985

7167

Srm—Immunoglobulina E anti-Alternaria alternata rAlt a1 (Rm229);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L37885

8009

Srm—Immunoglobulina E anti-Anacardium occidentale (Anacard);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L74485

8032

Srm—Immunoglobulina E anti-Betula verrucosa rBet v 1 (bedoll
berrugós); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L64485

8022

Srm—Immunoglobulina E anti-Bromelina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89285

8037

Srm—Immunoglobulina E anti-Arachis hypogaea rAra h 1 (cacauet);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L89385

8033

Srm—Immunoglobulina E anti-Arachis hypogaea rAra h 2 (cacauet);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L62585

8024

Srm—Immunoglobulina E anti-Cefaclor; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10024976

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L78685

8025

Srm—Immunoglobulina E anti-Clorhexidina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L56685

8013

Srm—Immunoglobulina E anti-Extracte de cotxinilla (Dactylopius coccus);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L37085

8008

Srm—Immunoglobulina E anti-Fagopyrum esculentum (Fajol); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L64885

8021

Srm—Immunoglobulina E anti-Formaldehid; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L62685

8028

Srm—Immunoglobulina E anti-Gelatina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89085

8041

Srm—Immunoglobulina E antigos rCan f5 (e226); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

L43085

8015

Srm—Immunoglobulina E anti-Guar (Cyamopsis tetragonolobus);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L37485

8007

Srm—Immunoglobulina E anti-Guixa (Lathyrus sativus); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

L79385

7197

Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b8 (k221); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L79285

7194

Srm—Immunoglobulina E anti-Làtex rHev b 6,02 (k220); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L65785

8023

Srm—Immunoglobulina E anti-Lisozima; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10024976

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L44785

8012

Srm—Immunoglobulina E anti-Llinosa (Linum usitatissimun); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L90285

8039

Srm—Immunoglobulina E anti-parvalbúmina (bacallà) rGad c1 (f426);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L89685

8038

Srm—Immunoglobulina E anti-Platanus acerifolia rPla a1(T241);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. CU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L63485

8027

Srm—Immunoglobulina E anti-succinilcolina (Suxamethonium);
c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L61685

8017

Srm—Immunoglobulina E anti-Tàvec (Tabanus spp.); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L37585

8011

Srm—Immunoglobulina E anti-Lupinus albus (Tramús); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L78585

8019

Srm—Immunoglobulina E anti-Vespa (Polistes dominulus); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L60385

8018

Srm—Immunoglobulina E anti-Vespa (Vespa cabro); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (18-22) ºC; ≤ 14 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K07185

7290

Srm—Immunoglobulina G; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 mesos a (15-25) ºC; ≤ 8 mesos a (2-8) ºC; ≤ 8 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K07144

7297

LCR—Immunoglobulina G; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari. Un cop transferit , conserveu la mostra a -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a 4 ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K00344

7008

LCR—Immunoglobulina G (bandes oligoclonals); tàxon(tipificació)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,03 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recordeu que, per poder fer aquesta anàlisi, la moatra de LCR ha d'anar
acompanyada d'una mostra de sèrum.

Tractament de la mostra

Transferiu des del recipient primari al tub cònic de plàstic de 10 mL (amb buit) (codi
SAP 10013978) i centrifugueu a 2 000 g durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu el
sobrenedant al recipient secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K00385

7357

Srm—Immunoglobulina G (bandes oligoclonals); tàxon(tipificació)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K06385

8743

Srm—Immunoglobulina G crioprecipitant; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense
additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés
es realitza a l’Àrea d’Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a
4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de
capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S’identifica aquest tub amb una
etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el
volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a
4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom ―Crioglobulines‖.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic
convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

K03885

7320

Srm—Immunoglobulina G1; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipients
secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K03985

7321

Srm—Immunoglobulina G2; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipients
secundari i congeleu a ≤ -20ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC; 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K04085

7322

Srm—Immunoglobulina G3; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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K04185

7323

Srm—Immunoglobulina G4; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L90085

8042

Srm—Immunoglobulina G4 antiverí d’abella (Apis mellifera); c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L87185

8043

Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Polistes spp; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L89985

8045

Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Vespa (Polistes dominulus);
c.subst.arb

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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L89885

8044

Srm—Immunoglobulina G4 antiverí de Vespula spp; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-22) ºC; ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

L15485

8350

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Ambrosia elatior,
Art.absinthum, Plantag lanceolata, Chenop.album, Salsola kali; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L58385

8312

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Bacallà, gamba, musclo,
tonyina, salmó; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L50485

8310

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Cacauet, avellana, nou Brasil,
ametlla, coco; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L50685

8314

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Clara ou, llet vaca, bacallà, blat,
cacauet, soja; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L12385

8340

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Dactylis glomerata, Festuca
elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L52585

8316

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Kiwi, meló, plàtan, préssec,
pinya; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L68885

8370

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Mescla d'al·lèrgens inhalants
(cribratge); c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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L30085

8330

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Penicillium, Cladosporium,
Aspergillus, Alternaria; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

L75885

8360

Srm—Immunoglobulina IgE barreges anti-Quercus alba, Ulmus americana,
Pl.acerifolia, Salix caprea, Populus deltoides; c.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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NO en té

7054

Srm—Immunoglobulina IgE específiques barreges d'al·lèrgens;
c.arb.(negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari si cal.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; > 7 dies a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

K07285

7292

Srm—Immunoglobulina M; c.massa (immunoturbidimetria)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Recipient primari

Volum mínim

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a (15-25) ºC; ≤ 4 mesos a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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K06485

8745

Srm—Immunoglobulina M crioprecipitant; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub Vacuette tap blanc de 9 mL no aditive
16x100 mm (ref. 455001)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014637

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’extreuen dos tubs de 9 mL cadascun (Tub Vacuette de 9 mL, de plàstic, sense
additius) i es deixa coagular durant 1 hora dintra una estufa a 37°C. Aquest procés
es realitza a l’Àrea d’Immunologia, on també es centrifuga amb la centrífuga MA04, a
4.000 r.p.m. i 37ºC durant 10 minuts.
El sèrum obtingut del sobrenadant es traspassa a un tub de vidre de 25 mL de
capacitat i fons cònic i es tapa amb parafilm. S’identifica aquest tub amb una
etiqueta numèrica (amb el número de laboratori) i es retola sobre el tub la data i el
volum total de sèrum obtingut (mínim 5 mL). A continuació es col·loca aquest tub a
4°C en la nevera MA30, en una gradeta marcada amb el nom ―Crioglobulines‖.
NOTA: Per a anàlisis diferides, el tub secundari pot ser un tub de plàstic
convencional, emmagatzemat en nevera (2-8) ºC.

Tractament de la mostra

Mireu l'apartat de recollida de la mostra.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q34685

3539

"Índex de saturació de la transferrina"

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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W30161

3155

Pac—Índex predictiu de fibrosi hepàtica: Fibrosi-4 (FIB-4); prop.arb.

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

Codi SAP:

10007897

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Recordeu que per obtenir aquest càlcul es requereixen els dos tubs primaris
corresponents a la magnitud:
T24-GEL 8,5 mL VERMELL
T14-EDTA K3 3 mL LILA (HEMO)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Per a
[39];
(indica com conservar la mostra)
Per a
Per a

W20885

7886

ALT: ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador)
≤ 1 setmana a ≤ -20 ºC [10]
AST: ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
PLAQ: ≤ 1 dia a (15-25) ºC

Srm—Infliximab;c.massa(CLIA)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a temperatura ambient; ≤ 7 dies a nevera (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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K02666

8979

Pla—Inhibidor C1 esterasa del complement (activitat)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Posar la mostra en fred immediatament després de l'extracció i fins l'arribada al
laboratori.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤-20ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)

K02585

7026

Srm—Inhibidor de la C1-esterasa del complement; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (2-8) ºC [7], ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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C01566

1839

Pla—Inhibidor de la plasmina; c.subst.arb.(enz.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2,5 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu immediatament a 1 500 g durant 15 min a (15-25) ºC. Transferiu el
plasma al recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC.
Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q34985

4272

Srm—Inhibina B; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)
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Q35185

3232

Srm—Insulina; c.subst. (IRP 66/304)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5
mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la
presa de mostra.

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar plasma amb heparina, però no amb EDTA.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ (-15 a -25)
ºC [7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

I81572

7338

Sang—Interferó γ (en resposta a l'activació) (citometria); c.subst.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T26-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

K04485

7333

Srm—Interleucina-10; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

I82172

8702

Sang—Interleucina-12 (en resposta a l'activació) (citometria); c.subst.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T26-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

K04685

7329

Srm—Interleucina-6; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC.

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 hores a (20-25) ºc; ≤ 24 hores a (2-8) ºc; ≤ 3 mesos a ≤ -20ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35275U

9141

"Perfil Ió calci", expressat per: Pla—Ió calci; c.subst. I Pla—Ió calci;
c.subst.(pH 7,40)

Tipus de mostra

CàlALl

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q20275U

9139

Pla—Ió calci; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35385

3766

Srm—Ió liti; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Apuntar l'hora d'extracció de la mostra i l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum; ≤ 1
setmana a (2-8) ºC i 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35385U

9669

Srm—Ió liti; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7];
≤ 1 setmana a (2-8) ºC i 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35485

3166

Srm—Ió potassi; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35466U

9083

Pla—Ió potassi; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q35466U

9202

Pla—Ió potassi; c.subst.(potenciometria directa)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,3 mL

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha d'extreure la mostra utilitzant la xeringa Rapidlyte especifíca. Quan arriba la
mostra AL laboratori, s'ha de processar immediatament (en un temps màxim de 15
minuts). En cas contrari s'ha d'emmagatzemar entre (4 - 8) ºC

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35458

3977

Uri—Ió potassi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 año a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35458U

9094

Uri—Ió potassi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35400

3407

Líquid—Ió potassi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q35400U

9151

Líquid—Ió potassi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q96258

3989

Uri—Ió potassi / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q35585

3163

Srm—Ió sodi; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35566U

9084

Pla—Ió sodi; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q35566U

9201

Pla—Ió sodi; c.subst.(potenciometria directa)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,3 mL

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 minuts a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q35558

3976

Uri—Ió sodi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 45 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35558U

9095

Uri—Ió sodi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q62658

3988

Uri—Ió sodi / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q35500

3406

Líquid—Ió sodi; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q35500U

9150

Líquid—Ió sodi; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

W68585

3739

Srm—Isavuconazol; c.massa (HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 2 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 setmanes a (18-24) °C; ≤ 3 mesos a (2-8) °C. Enviament refrigerat.
(indica com conservar la mostra)

Y09372

1012

San—Isoaglutininas ABO; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Dejú de 8 hores.

Recipient primari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (18-24) ºC; ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10007903
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W34785

3752

Srm—Itraconazol; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (18-24) ºC; ≤ 48 hores a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W32685

4501

Srm—Lacosamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)
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Q36166U

9085

Pla—Lactat; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette amb Fluorur sòdic i oxalat potàssic
75X13mm 4 mL (tap gris) Ref. 454297

Codi SAP:

10010747

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD Vacutainer amb Fluorur sòdic i oxalat
potàssic 75X13mm 5 mL (tap gris)

Codi SAP:

10007929

Recipient primari
(alternatiu)

(PF) Tub Vacuette tap gris de 2 mL amb Fluorur
Na i oxalat K 13x75 mm (ref. 454238)

Codi SAP:

10014644

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es necessiten unes condicions d'extracció de la sang especiALs, evitant que l'estasi
venós sigui superior a 30 segons.

Tractament de la mostra

Manipuleu l'espècimen amb ALra ja que la suor conté concentracions elevades de
lactat. Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 dies a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q36047

3424

LPe—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q36085

3427

Srm—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 setmanes a (4-8) ºC [10].
(indica com conservar la mostra)

Q36043

3423

LAs—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q36049

3422

LPl—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q36051

3421

LSi—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra

Líquid sinovial

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q36043U

9689

LAs—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta mostra s'ha d'acompanyar d'una mostra de plasma, per poder
realitzar el quocient

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205]; també es pot conservar a (2-8) ºC, però no es pot congelar [49].
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q36066U

9690

Pla—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

NOTA: Aquesta mostra només s'obté per al càlcul del quocient amb líquid ascític.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºc

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205]
(indica com conservar la mostra)

W12143U 9691

LAs—l-Lactat-deshidrogenasa / Pla—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat.rel.

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Vegeu magnituds individuALs

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Q36049U

9693

LPl—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pleural

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

Codi SAP:

10014630

Toracocentesi

Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [205].
(indica com conservar la mostra)
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Q36047U

9694

LPe—l-Lactat-deshidrogenasa; c.cat. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205]; també es pot conservar a (2-8) ºC, però no es pot congelar [49].
(indica com conservar la mostra)

Q36285

4267

Srm—Lamotrigina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)
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H10872

1156

San—Leucòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10872U

9019

San—Leucòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

NO en té

1003

San—Leucòcits; morfologia

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q69885

3769

Srm—Levetiracetam; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

H11140U

9066

San—Limfòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H11240U

9024

Lks(San)—Limfòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H11140

1183

San—Limfòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11240

1182

Lks(San)—Limfòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

I75300

8715

San—Limfòcits B (CD19+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I95172

8711

San—Limfòcits B (CD19+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I75200

8714

Lfs(San)—Limfòcits B CD19; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

I11672

7079

Lfs(San)—Limfòcits B CD19; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I94772

7083

Lfs(San)—Limfòcits B CD19+CD21-; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I47872

8065

Lfs(San)—Limfòcits CD95; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I75672

8712

Lfs(San)—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I74800

8716

Lfs(San)—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I95272

8713

San—Limfòcits NK (CD3- CD16+ CD56+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I89172

8709

San—Limfòcits T (CD3+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

NO en té

7601

Lfs(San)—Limfòcits CD2CD56; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

I04272

7075

Lfs(San)—Limfòcits T CD3; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I89772

7787

Lfs(San)—Limfòcits CD3CD28; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

I89372

7072

San—Limfòcits T col·laboradors (CD3+ CD4+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I91372

7611

Lfs(San)—Limfòcits CD8CD56; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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I89072

8031

Lfs(San)—Limfòcits T CD4 / Limfòcits CD8; raó nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I89572

8710

San—Limfòcits T citotòxics (CD3+ CD8+); c.nom.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I90172

7038

Lfs(San)—Limfòcits CD4CD29; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
24 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I93472

7081

Lfs CD19+(San)—Limfòcits (CD19+ CD27+); fr.nom. (“Limfòcits B memòria
totals”)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I89472

7035

Lfs(San)—Limfòcits T citotòxics (CD3+ CD8+); fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

I89272

7034

Lfs(San)—Limfòcits T col·laboradors (CD3+ CD4+); fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, preferentment,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
48 hores d'haver-se efectuat l'extracció

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)
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NO en té

7609

Lfs(San)—Limfòcits CD4CD29 / Limfòcits CD4CD45RA; raó nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

I90272

7037

Lfs(San)—Limfòcits CD4CD45RA; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, de preferència,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
24 hores d'haver-se efectuat l'extracció.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (18-22) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
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I90372

7036

Lfs(San)—Limfòcits CD4CD45RO; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La determinació de les diverses poblacions limfocitàries s'ha de fer, de preferència,
poques hores després de l'extracció. No obstant, es poden processar mostres
conservades a temperatura ambient (mai guardades en nevera) dins de les primeres
24 hores d'haver-se efectuat l'extracció.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (18-22) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

NO en té

7607

Lfs(San)—Limfòcits CD4CD45RO / Limfòcits CD4CD45RA; raó nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

I90772

7043

Lfs(San)—Limfòcits CD8CD11b; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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W58585

3812

Srm—Linezolid; c.massa(HPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. [S'ha de fer constar l'hora d'extracció i
l'hora de la darrera dosi]
Posar a -80 ºc o, en el seu defecte:
1) a -20 ºc;
2) a (2 - 8) ºc (no més d'1 dia);
3) a (20 - 25) ºc (no més de 2 hores).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC fins la seva anàlisi per un període màxim d’un dia, o
bé congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi, o be congeleu a ≤ -80 ºC fins la seva
anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (20-25) ºC; ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≤ 30 dies a (-15 a-20) ºC; ≤ 6 mesos a
(-72 a-78) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

Q25725

3570

Fae(seca)—Lípid; prop.arb.

Tipus de mostra

Femta

Volum mínim 10 g

Preparació pacient

Durant 5 dies, pendre una dieta de contingut equilibrat en greixos. No pendre ni
purgants ni laxants.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra

Femta de mescla homogènia de 24 h (indicar pes). Si la recollida es fa durant 3 dies
consecutius, indicar-ho. El pacient ha de procurar no barrejar la femta amb orina.

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades
24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8)°C; ≤ 2 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)
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Q36985

3921

Srm—Lipoproteïna(a); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotàssic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; > 2 dies a (-70) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q71343U

9112

Pac—Líquid ascític; pH

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10028636
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Q71349U

9116

Pac—Líquid pleural; pH

Tipus de mostra

Líquid pleurAL

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Codi SAP:

10028636

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q37685

3689

Srm—Lutropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q37785

3476

Srm—Magnesi(II); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Eviteu el contacte prolongat del sèrum amb el coàgul per l'elevada concentració
eritrocitària de magnesi(II). Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC
[10]
(indica com conservar la mostra)

Q37766U

9048

Pla—Magnesi(II); c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q97058

3996

Uri—Magnesi(II) / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

W60085

3920

Srm—Lipoproteïnes plasmàtiques, estudi per RMN

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Deixar reposar la mostra durant 30 min, en posició vertical. Centrifugueu a 1600 g,
durant 10 min, a 14 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q37885

4338

Srm—Manganès; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)

Q38472

4256

San—Mercuri; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció al final de setmana laboral

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a (2-8)°C
(indica com conservar la mostra)
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Q97258

4257

Uri—Mercuri / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent, abans de la jornada laboral

Tractament de la mostra

Transferiu la mostra al recipient secundari. Afegiu 0,1 mL d'àcid nítric concentrat, per
cada 5 mL d’orina, (ho trobareu a Bioquímica Especial) al recipient que enviarem
(sota campana). Barrejeu.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W32766

3798

Srm—Meropenem; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q98858

3772

Uri—Metadona; c.arb. (metadona; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu,
positiu)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim —

Preparació pacient

El pacient, quan s’aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l’orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q98858U

9712

Uri—Metadona; c.arb. (metadona; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q76775U

9120

Hb(San)—Metahemoglobina; fr.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Codi SAP:

10028636

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 hora a (15-25) ºC [10]; ≤ 2 hores a (2-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

N03458

4460

Uri—Metilmalònat; c.subst.

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 9,5 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies a ≤ -20 ºc
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10013978
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Q39185

3774

Srm—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q39144

3773

LCR—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

--

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]: ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q39166U

9103

Pla—Metotrexat; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu a recipient propi de
l'anALitzador

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

II02472

7088

Perfil "limfocitari avançat B" compost de:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a temperatura ambient
(indica com conservar la mostra)

W51566

3945

Pla—Micofenolat; c.massa(UHPLC-UV)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [10]; ≤ 11 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q08285

3917

Srm—beta2-Microglobulina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

H11340U

9249

San—Monòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H11440U

9250

Lks(San)—Monòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H11340

1185

San—Monòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H11440

1184

Lks(San)—Monòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Q34058

8615

Uri—N-Acil-Histamina / creatinina; quocient massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal i congeleu inmediatament.
Conserveu a ≤-20 ºc. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 h a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

H10940U

9072

San—Neutròfils(segmentats); c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10940

1181

San—Neutròfils(segmentats); c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H11040U

9023

Lks(San)—Neutròfils(segmentats); fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H11040

1180

Lks(San)—Neutròfils(segmentats); fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Q65785

3544

Srm—Nicotinamida; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

Q34166

8513

Pla—N-Acil-Histamina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q00885

3460

Srm—5'-Nucleotidasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8)°C; ≤ 14 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q41158

3780

Uri—Opiacis; c.arb. (morfina; immunoanàlisi; no urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim —

Preparació pacient

El pacient, quan s’aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l’orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q41158U

9713

Uri—Opiacis; c.arb. (morfina; immunoanàlisi; urgent) (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q41361U

9221

Pac—Orina; osmolalitat (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q41361

3122

Pac—Orina; osmolalitat (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim —

Preparació pacient

El pacient, quan s’aixequi, cal que no realitzi cap altra micció abans de la recollida.

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra més adequada és l’orina de primera hora del matí i ha de recollir-se en un
flascó net de vidre o de plàstic de 100 mL què ha de tapar-se hermèticament.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)
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Q41785

3462

Srm—Osteocalcina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

En els pacients en tractament amb altes dosis de biotina (més de 5 mg/dia),
l'extracció no hauria de realitzarse abans de les 8 hores desprès de l'última
administració.
La mostra de sèrum s’ha de centrifugar immediatament perquè els eritròcits
contenen proteases que degraden l’osteocalcina. Les mostres de plasma són més
estables.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q42085

3770

Srm—Oxcarbazepina+10-hidroxicarbazepina; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

Q71273U

9129

Gas(aSan)—Oxigen; pr.parc.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 minuts a (0-3,9) ºC [221]; ≤ 15 minuts a (4-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)
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Q71275U

9005

Gas(vSan)—Oxigen; pr.parc.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 45 minuts a (0-3,9) ºC [221]; ≤ 15 minuts a (4-25) ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

Q42266U

9104

Pla—Paracetamol; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de l'espècimen ha de ser AL menys 4 hores després de l'administració del
fàrmac (estat estacionari).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC [7]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W14866

9230

Perfil "Paratirina (mesures intraoperatòries hiperparatiroidisme)" compost
de:

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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W19166

9231

Perfil "Paratirina (mesures intraoperatòries tiroidectomia)" compost de:

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q42785

3479

Srm—Paratirina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Conserveu la mostra a
(2-8) ºC (excepte si la mostra s'ha de mesurar passades 48 h, que haureu de
conservar a ≤-20 ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W71466

9232

Pla—Paratirina (postoperatoria); c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (15-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7] ; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q43185

3251

Srm—Pèptid C; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar tubs de plasma amb heparina, EDTA, citrat o oxalat com a
anticoagulants.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC [260]; ≤ 120 hores a 4 ºC [260] ≤ 120 hores a ≤ -20 ºC [260]
(En cas d’emprar mostra de plasma es manté l’estabilitat 36 hores a temperatura
(indica com conservar la mostra)
ambient)
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Q43485

3181

Srm—Peptidil-dipeptidasa A; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W81185

4459

Fae—Pèptids immunogènics del gluten (GIP); c.arb. (negatiu, positiu)

Tipus de mostra

Femta

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Flascó PP per a mostra d'orina de 120 mL amb
tap groc amb transferència de buit.

Codi SAP:

10017357

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó per a mostra d'orina de 120 mL amb tap
blau no estèril amb transferència de buit. BD
Vacutainer

Codi SAP:

10002525

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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W32885

4502

Srm—Perampanel; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-30) ºC [208]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [208]; ≤ 1 any a -20 ºC [208]
(indica com conservar la mostra)

A06544

8519

Perfil "Anticossos antigangliòsids (IgG i IgM) en LCR" compost de:

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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A06585

8505

Perfil "Anticossos antigangliòsids (IgG i IgM) en sèrum" compost de:

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu a ≤ 20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

N02285

4283

Perfil "Malalties peroxisomals i del metabolisme dels esterols" compost
de:

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Adjuntar HC.

Tractament de la mostra

Centrifugueu en les 2 primeres hores desprès de l’extracció, a (2 000-2 100) g
durant 10 minuts a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al recipient secundari i congeleu
immediatament. Preserveu de la llum. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra
congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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I95072

8703

Perfil "Poblacions limfocitàries (limfòcits T48BNK) (citometria de flux) en
sang"

Tipus de mostra

Volum mínim

Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a temperatura ambient.
(indica com conservar la mostra)

Z02472

4559

Perfil d’entrada en llista d’espera per trasplantament renal

Tipus de mostra

Volum mínim 8,5 mL (Sèrum)

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC (Sèrum)
Cap. (EDTA)

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies

(4-8)°C (Sèrum) i ≤ 24 hores (18-24) °C; ≤ 30 dies

(indica com conservar la mostra)

II25017

8735

Perfil Limfòcits intraepitelials (mucosa gàstrica)

Tipus de mostra

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tubs cónics estèrils de 15 ml Nunc

Condicions d'obtenció de
la mostra

Biòpsia.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud 4h
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10031138

temperatura ambient, en medi líquid (PBS o medi de cultiu)

(4-8)°C (EDTA)
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II02272

8739

Perfil limfòcits T reguladors

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra pot ser tractada amb conservant per a períodes més llargs
d’emmagatzematge.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (15-25) ºC. No s'ha de guardar en frigorífic.
(indica com conservar la mostra)

H24272

1008

Perfil-Hemograma sense diferenciació

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H24272U

9058

Perfil-Hemograma sense diferenciació (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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W70944

3937

Perfil-Marcadors Alzheimer en LCR

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Codi SAP:

Tubs CSF de 2,5 mL PP-low binding

Condicions d'obtenció de
la mostra

10032074

Punció lumbar.
Transport immediatament, després de la seva obtenció, al laboratori d’urgències.
Lliurament de la mostra al facultatiu responsable.
Procediment d’obtenció i preparació de les mostres (aquest apartat és comú per a les
5 magnituds del Perfil) :W70944 Perfil-Marcadors Alzheimer en LCR:
Fer una punció lumbar i realitzar la recollida pel mètode de degoteig, descartant els
primers 1-2 ml, i recollir almenys 2,5 ml d'LCR en el tub de baixa adherència
Sarstedt 2,5 ml (ref. 63.614.625).
Es recomana mantenir la mostra a 2-8 °C fins al seu processament. En cas que no
sigui possible es mantindrà a temperatura ambient (20-25 °C).
Les mostres s'han de temperar abans de processar-les. No és necessària
centrifugació ni manipulació prèvia de la mostra abans del seu processament.
Les mostres poden conservar-se fins a 14 dies a 2-8 °C o 5 dies a 20-25 °C.

Tractament de la mostra

—

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20 - 25) ºC; ≤ 14 dies a (2 - 8) ºC
[7]
(indica com conservar la mostra)

W32966

3799

Srm—Piperacil·lina; c.massa(European Pharmacopeia "EP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)
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N03972

4252

San—Piruvat; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

--

Recipient primari

Tub A, subministrat pel laboratori subcontractat
(4 mL) (tap blanc)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

S’ha d’obtenir la sang de vena, sense torniquet i amb xeringa.

Tractament de la mostra

Mescleu immediatament 4 mL de sang amb els 4 mL d’àcid perclòric del tub primari
especial (Tap blanc). Barregeu per inversió, centrifugueu a (2000-2100) g durant 10
min a (18-22) ºC. Transferiu 4 mL del sobrenedant al recipient secundari especial
(Tap verd). Barrejeu i deixeu 15 min. en un bany de gel. Centrifugueu la barreja a
(2000-2100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el sobrenadant en un tub
secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 28 dies a ≤ -20°C
(indica com conservar la mostra)

H20572U

9035

San—Plaquetes; c.nom.(citrat de sodi; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H20572

2829

San—Plaquetes; c.nom.(citrat de sodi; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H12172

1004

San—Plaquetes; c.nom.(EDTA K3; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H12172U

9022

San—Plaquetes;c.nom.(EDTA K3; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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H12372U

9077

San—Plaquetes; vol.entític ("VPM"; urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H20972

1006

Plaq(San)—Plaquetes immadures; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H20972U

9031

Plaq(San)—Plaquetes immadures; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H12372

1163

San—Plaquetes; vol.entític ("VPM"; no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q41366U

9220

Pac—Plasma; osmolalitat

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 dia a (4-8) ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q71373U

9132

Pac(aSan)—Plasma; pH

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'analitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 60 minuts a (0-8) ºC [221]; ≤ 30 minuts a 25 ºC [221]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q71375U

9133

Pac(vSan)—Plasma; pH

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Codi SAP: 10024775
INDISTINTAMENT: Xering 3c 3mL Hep Li 23,5
Ul/mL BSA 22G (ref. 4645PG) - Xering 3mL Hep Li
23 Ul/mL aguj 23G (ref.4698PG)

Recipient primari
(alternatiu)

Arterial Blood sampling kit with dry Lithium
heparin 23 IU/mL 3mL (0,6 mm x 25 mm) 23 G

Codi SAP:

10028636

Condicions d'obtenció de
la mostra

El volum recomanat és de 2 a 5 mL, mantenint sempre la mateixa proporció de sang
i heparina amb el fi d'evitar dilucions.

Tractament de la mostra

Si l'espècimen no s'anALitza durant els 15 minuts després de l'extracció, cal guardarlo a una temperatura de (2-8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 60 minuts a (0-8) ºC [221]; ≤ 30 minuts a 25 ºC [221]
(indica com conservar la mostra)

CO7766

1831

Pla—Plasminogen; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 2,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a (15-25) ºC. Transferiu el plasma al recipient
secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q43985

4261

Srm—Plata; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Si s’ha d’enviar més
d’una alíquota, transferiu el sèrum al recipient secundari; en cas contrari, envieu el
recipient primari centrifugat. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q44072

3380

San—Plom; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 9 mL

Recipient primari

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

Codi SAP:

10007903

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q44058

4291

Uri—Plom; c.massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8)° C. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q44166

3597

Pla—Polipèptid intestinal vasoactiu; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000239

Recipient primari

Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA
K3+aprotinina 13x75 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari, si cal. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W00713

3153

Ers(San)—Porfirines; prop.arb.(HPLC)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q44358

3154

Uri—Porfirines; prop.arb.(HPLC)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.Transferiu a recipient secundari, preserveu de la llum i refrigereu (2 - 8) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum

; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum

(indica com conservar la mostra)

Q44324

3144

Fae(seca)—Porfirines(protoporfirines, coproporfirines, uroporfirines);
prop.arb.

Tipus de mostra

Femta

Volum mínim 5 g

Preparació pacient

Recipient primari
(alternatiu)

Flascó de polipropilè (100 mL) Tap vermell estèril

Codi SAP:

10002186

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu i envieu la mostra refrigerada (excepte si la mostra s'envia passades
24 h, que haureu de conservar-la i enviar-la congelada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum

; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum

(indica com conservar la mostra)

W20458

3152

Uri—Porfobilinògen / creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Recipient secundari

Volum mínim 5 mL

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu
la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC protegit de la llum
(indica com conservar la mostra)

; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC protegit de la llum
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W14285

3751

Srm—Posaconazol; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,4 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (4-8) ºC; ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q53185

7003

Srm—"Prealbúmina"(transtiretina); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,25 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos (-15 a 25) [7]
(indica com conservar la mostra)

10014632
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

D042EIAS 3607

Srm—Procalcitonina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a (20-25) ºC [318]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

D042EIAP 9294

Pla—Procalcitonina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a (20-25) ºC [318]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q45085

3724

Srm—Progesterona; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q45285

3507

Srm—Prolactina; c.subst.arb. (OMS 3r IS 84/500)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7].
Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)
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Q45385

3598

Srm—Propèptid aminoterminal del procol·lagen de tipus III; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC, i transferiu al recipient
secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (18-25) ºC [7]; ≤ 3 dies a (2-8) ºC [7]; indefinit a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

W14585

3430

Srm—Pro-Pèptid natriurètic cerebral (1-76); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Cap

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC; ≤ 6 dies a (2-8) ºC; 24 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W14566U 9293

Pla—Pro-Pèptid natriurètic cerebral (1-76); c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim —

Preparació pacient

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºc; ≤ 6 dies a (2-8) ºC; 24 mesos (-20ºC)
(indica com conservar la mostra)

Q46500U

9153

Líquid—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q46543U

9110

LAs—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q46500

3409

Líquid—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q46544U

9118

LCR—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfALo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Codi SAP:

10000591

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (20-25) ºC [10];≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1
any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q46585

3446

Srm—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1
any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q46566U

9087

Pla—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q46543

3453

LAs—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q46549

3454

LPl—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q46549U

9115

LPl—Proteïna; c.massa

Tipus de mostra

Líquid pleurAL

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q46547U

9699

LPe—Proteïna; c.massa (urgent)

Tipus de mostra

Líquid pericàrdic

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

—

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q97558

3993

Uri—Proteïna / Creatinini; raó massa/subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

D043WBS 3925

LCR—Proteïna 14-3-3; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient
Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q93985

4802

Srm—Proteïna amiloide A; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal.
Conserveu a (2-8) ºc. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q97844

4262

LCR—Proteïna beta traça; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

10000591

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≥ 7 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

C07966

1827

Pla—Proteïna C; c.subst.arb.(enz.; IS 86/622)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7]. En cas d'estudi de Trombofília el pacient ha de suspendre el
tractament amb antivitamines K, mínim tres setmanes abans de l'extracció.

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q45866U

9088

Pla—Proteïna C reactiva; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8]

Recipient primari

Volum mínim 0,2 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 11 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [7]; ≤ 3 anys a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q45885

3900

Srm—Proteïna C reactiva; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

Pot utilitzar-se plasma amb heparina de sodi i EDTA tripotassic.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 mesos a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 anys a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q80085

3899

Srm—Proteïna C reactiva; c.massa(CRM 470; "factor de risc coronari")

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 11 díes a (15-25) ºC; ≤ 2 mesos a (2-8) ºC; ≤3 anys a (-15 a -25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q46285

4610

Srm—Proteïna enllaçant del factor de creixement insulínic 3; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (-20)°C. Envieu la mostra congelada

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≥ 1 dia a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

W26385

4351

Srm—Proteïna epididimal humana 4 (HE4); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 hores a (15-25) ºC [7]; ≤ 2 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 setmanes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q99085

3519

Pla—Proteïna relacionada amb la paratirina; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Codi SAP:

10000239

Recipient primari

Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA
K3+aprotinina 13x75 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (2-8) ºC abans de les dues hores
després de l’extracció. Transferiu el plasma al recipient secundari. Conserveu a ≤ -20
ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 90 dies a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

C08366

1398

Pla—Proteïna S(lliure); c.subst.(immunoquím.)

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7]. En cas d'estudi de Trombofília el pacient ha de suspendre el
tractament amb antivitamines K, mínim tres setmanes abans de l'extracció.

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q06585

3910

Srm—Proteïna S100; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,05 mL

Preparació pacient

En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5 mg/dia), s'ha de deixar de
prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la presa de mostra [7].

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20º C fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 hores a (20-25) ºC [7]; ≤ 48 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 setmanes a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q46785

3431

Srm—Proteïnes; prop.arb.(electroforesi capil·lar), expressat per:

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 10 dies a (2-8) ºC [7]; ≤1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

C03766

1832

Pla—Protrombina; c.subst.arb.(coagul.)

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

N66985

4801

Pla—Quitotriosidasa; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Recipient primari
(alternatiu)

Tub BD tap malva de 9 mL amb EDTA K2 16x100
mm (ref. 455045)

Codi SAP:

10000241

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (2-8) ºC; ≤ 6 mesos a -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

GE81411

4546

DNA(San)—Re-anàlisi d'exoma dirigit; var.seq.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Cap.

Recipient primari

Volum mínim —

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud Cap.
(indica com conservar la mostra)

Codi SAP:

10007897
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Q94485

3619

Srm—Receptor soluble de transferrina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

10014632

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-25) ºc [7]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 4 setmanes

a (-25 a -15) ºC [7]

(indica com conservar la mostra)

Q94066

3172

Pla—Renina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

És convenient que l'extracció es realitzi entre les 8:00 i les 9:00 hores. Els pacients
han d’estar en dejú de 9 hores, i en repòs, estirats o almenys asseguts, mitja hora
abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

No s'han d'utilitzar tubs de plasma amb heparina, citrat o oxalat com a
anticoagulants.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu. Abans d'analitzar, descongeleu la mostra en un bany amb aigua.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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C08766

2993

Pla—“Resistència a la proteïna C activada”; temps rel.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [7].

Volum mínim

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 880 g durant 10 min a 25 ºC. La centrifugació a g més elevades o
durant més temps no comporta alteracions en els resultats

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)

I87272

8706

Sang—Resposta limfoproliferativa a anticossos monoclonals (anti-CD3);
fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T79-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

I86472

8708

Sang—Resposta limfoproliferativa a antígens: candidina; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

Volum mínim 0,5 mL

Codi SAP:

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T79-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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I87572

8707

Sang—Resposta limfoproliferativa a l'èster de forbol miristat acetat: PMA+
ionomicina; fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1,7 mL

Codi SAP:

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T79-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

I86972

8705

Sang—Resposta limfoproliferativa a mitògens: fitohemaglutinina (PHA);
fr.nom.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 1,7 mL

Codi SAP:

Tub BD tap verd de 10mL amb heparina Na
16x100 mm (antiga ref. 368480 de BD
Biosciences)

10011147

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cal incloure un control de viatge: una mostra d'un donant sa amb el mateix tipus de
tub i condicions de transport que correspon a l'etiqueta T79-CONTROL HEP.Na 10mL
VERD(SUB 4º)

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H20872U

9401

San—Reticulòcits; prop arb. (urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)
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H08372U

9402

San—Reticulòcits; c.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

H14972U

9403

Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

H20872

1001

San—Reticulòcits; prop arb. (no urgent), expressat per:

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)
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H08372

1176

San—Reticulòcits; c.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 3 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 72 h a (20-25) ºC [230]
(indica com conservar la mostra)

H14972

1177

Ers(San)—Reticulòcits; fr.nom. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)
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Q48285

4273

Srm—Retinol("Vitamina A"); c.subst.(SRM 968f; UHPLC-UV)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú [7], [172], [173].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Protegir de la llum.
- Mostres obtingudes al propi laboratori: centrifugar, alíquotar en RSA, protegir de la
llum i congelar a -20 ºC.
- Mostres procedents d'altres centres: protegir de la llum (centrifugades o no) i, si el
transport és < 24 h, mantenir a temperatura ambient; si és d’1 a 4 dies, transportar
a (2-8) ºC.
Si les mostres arriben al laboratori sense centrifugar, s’han de centrifugar, aliquotar,
protegir de la llum i congelar a -20 ºC. Si arriben centrifugades, aliquotades i
protegides de la llum, congelar directament a -20 ºC. [172 i 173].

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20º C fins la seva anàlisi, i preserveu de la llum.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a temperatura ambient i protegida de la llum [7], [172], [173]; ≤ 1
setmana a (2-8) ºC i protegida de la llum [172], [173]; ≤ 6 mesos a -18 ºC i
(indica com conservar la mostra)
protegida de la llum [7], [173]; ≤ 15 anys a -70 ºC i protegida de la llum [172]

W33066

1646

Pla—Rivaroxaban; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Nivells vall (administració del fàrmac 24 hores abans de l’extracció). Nivells pic (
entre 1-3 h després de prendre el fàrmac).
Codi SAP:

10007915

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció pre-dosi

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -80ºC. ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a temperatura ambient; ≤ 7 dies a ≤ -20 ºC; ≤ 1 mes a ≤ -80 ºC
(indica com conservar la mostra)
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W60385

3948

Srm—Rufinamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar un extracció pre-dosi.
Es pot fer servir qualsevol tub de sèrum amb gel separador que es faci servir al
Laboratori Clínic de l'HUB que s'empri per les anàlisis de rutina. A més, per estalviar
una punxada addicional innecessària al pacient, es recomana que es faci una alíquota
al RSA sempre i quan, a més d'aquesta magnitud farmacològica, és mesurin altres
magnituds bioquímiques.
- Per a les mostres que s'obtenen al propi Hospital, una vegada arribin al laboratori,
aquestes s'han de centrifugar, aliquotar i emmagatzemar a (2-8) ºC.
- Per a les mostres que es reben d'altres centres de salut, les mostres s'han de
centrifugar prèviament, transportar-se a temperatura ambient (si triguen menys de
72 h en arribar al laboratori) o a (2-8) ºC (si triguen més de 72 h en arribar al
laboratori) i, una vegada arribin al laboratori, s'han d'emmagatzemar a (2-8) ºC.
[211]

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18-22) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i refrigereu a (2-8) ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

S290CLIS 19693

Srm—SARS-CoV-2 anticossos totals (anti-N);c.arb

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (
(indica com conservar la mostra)

15-25) °C

[7];

≤ 7 dies a (2-8) °C

[7];

≤ 28 dies a - 20 °C (± 5
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S293CLIS 19704

Srm—SARS-CoV-2 anticossos totals (anti-S);c.arb

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (
[7].
(indica com conservar la mostra)

Q48985

4337

15-25) °C

[7];

≤ 14 dies a (2-8) °C

[7];

≤ 3 mesos a - 20 °C (±

Srm—Seleni; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 14 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q49085

3859

Srm—Serotonina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a ≤ -20 ºC. Envieu la mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 30 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Q49361

3121

Pac—Sèrum; osmolalitat

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,05 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 hores a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 dia a (4-8) ºC [323]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)
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W51372

3947

San—Sirolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora d'extracció i
l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

W51372U 9303

San—Sirolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

—

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi. S'ha de fer constar l'hora d'extracció i
l'hora de la darrera dosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

Q49566

4342

Pla—Somatostatina; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 2 mL

Codi SAP:

10000239

Recipient primari

Tub Vacuette tap rosa de 4 mL amb EDTA
K3+aprotinina 13x75 mm

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma al
recipient secundari i congeleu immediatament. Conserveu a ≤-20 ºC. Envieu la
mostra congelada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q49685

3487

Srm—Somatotropina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. El pacient ha de mantenir-se en repòs 30 minuts entre la punció
i l'extracció de la sang.

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'extracció es realitza amb "papallona".

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 8 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q49885

3620

Srm—Subunitat Alfa-hipofisària; c.subst.arb

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 48 hores a (18-24) °C; ≤ 7 dies a
(indica com conservar la mostra)

(2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤

-20 °C
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Q49985

3657

Srm—Sulfat de deshidroepiandrosterona; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 2 setmanes a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q50285

4281

Srm—Sulfonilureas; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 1 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Trasferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q50258

4282

Uri—Sulfonilureas; c.arb.(0, 1)

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal. Transferiu la mostra al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W51172

3600

San—Tacrolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

W51172U 9304

San—Tacrolimus; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [39]
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 0,5 mL
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G00611

2902

DNA(San)—Talassèmia-α (gens HBA1,HBA2); delecció α 3,7 i mutacions
puntauls prevalents

Tipus de mostra

Sang

Volum mínim 9 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Codi SAP:

Tub Vacuette tap malva de 9 mL amb EDTA K3
16x100 mm (ref. 455036)

10007903

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a 25 ºC; ≤ 3 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

Q50485

4258

San—Tali; c.massa

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 21 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)

W11558

4259

Uri—Tali / Creatinini; raó massa

Tipus de mostra

Orina

Volum mínim 9,5 mL

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

Orina recent

Tractament de la mostra

Cap. Transferiu la mostra al recipient secundari, si cal.Transferiu la mostra al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 20 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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W33166

3800

Srm—Tazobactam; c.massa(United States Pharmacopeia "USP"; UHPLCMS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (2-8) ºC. Transferiu el plasma a un
recipient secundari i congeleu segons estabilitat fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 h (20 - 25) ºC [39]; ≤ 12 h (2 - 8) ºC [39]; ≤ 48 h a ≤ -20 ºC [39]; ≤ 6 mesos
(-78 - (-72)) ºC [322]
(indica com conservar la mostra)

Q50685

4558

Srm—Teicoplanina; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu i envieu a temperatura ambient (excepte si la mostra
s'envia passades 24 h, que haureu de conservar i enviar refrigerada).

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q94285

3463

Srm—C-Telopèptids isomeritzats del col·lagen de tipus I; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Es recomana fer servir mostres de plasma amb EDTA di o tripotàsic ja que es més
estable que el sèrum.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient secundari
i congeleu a ≤ –20 ºC fins la seva anàlisi.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 hores a (20-25) ºC [sèrum]; ≤ 8 hores a (2-8) ºC [sèrum]; ≤ 3 mesos a ≤ -20
ºC [sèrum]
(indica com conservar la mostra)
Plasma amb heparina de litio: ≤ 4 hores a (20-25) ºC; ≤ 8 hores a (2-8) ºC
Plasma amb EDTA di i triptásico: ≤ 24 hores a (20-25) ºC; ≤ 8 dies a (2-8) ºC

Q50885

3763

Srm—Teofil·lina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q50866U

9105

Pla—Teofil·lina; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim 0,5 mL

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de l'espècimen es du a terme abans de l'administració de la següent dosi
de fàrmac (vALl).

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q51185

3652

Srm—Testosterona; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar plasma amb EDTA com a anticoagulant.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud

≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 6 mesos a (-25 a -15) ºC
[7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)
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Q99585

3651

Srm—Testosterona lliure calculada; c.subst. (equació de Vermeulen)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Codi SAP:

10014148

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q80972

4268

San—Tiopurina metiltransferasa; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 5 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 6 dies a (2-8) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Q52285

3534

Srm—Tiroglobulina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (20-25) ºC [10]; ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q52385

3520

Srm—Tirotropina; c.subst.arb.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 8 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 14 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 24 mesos a ≤ (-15 a -25) ºC
[7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)
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Q52485

3527

Srm—Tiroxina(no unida a proteïna); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

En dejú de 9 hores. En pacient s amb tractament amb hipolipemiants que contenen
D-tiroxina s'ha d'interrompre l'administració del fàrmac de 4 a 6 setmanes abans
d'obtenir l'espècimen. En pacients en tractament amb altes dosis de biotina (> 5
mg/dia), s'ha de deixar de prendre aquesta substància almenys 8 hores abans de la
presa de mostra.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 5 dies a (20-25) ºC [7]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [10]; ≤ 30 dies a ≤ (-15 a -25) ºC
[7]. Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Q52685

3790

Srm—Tobramicina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96]; ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q52644

3789

LCR—Tobramicina; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q03785

3545

Srm—alfa-Tocoferol("Vitamina E"); c.subst.(SRM 968f; UHPLC-UV)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú [7], [172].

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Codi SAP:

10014148

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Protegir de la llum.
- Mostres obtingudes al propi laboratori: centrifugar, alíquotar en RSA, protegir de la
llum i congelar a -20 ºC.
- Mostres procedents d'altres centres: protegir de la llum (centrifugades o no) i, si el
transport és <24 h, mantenir a temperatura ambient; si és d’1 a 4 dies, transportar
a (2-8) ºC.
Si les mostres arriben al laboratori sense centrifugar, s’han de centrifugar, aliquotar,
protegir de la llum i congelar a -20 ºC. Si arriben centrifugades, aliquotades i
protegides de la llum, congelar directament a -20 ºC. [172 i 173].
NOTA: Els valors de la concentració de substància d'alfa-tocoferol en el sèrum no es
veuen influenciats per la llum. Tot i això, com que el seu mesurament es durà a
terme conjuntament amb el de la concentració de substància de retinol en el sèrum
(el qual si que es veu influït), s'ha seleccionat la casella "protegir de la llum" en el
supòsit que es sol•licitin conjuntament ambdues magnituds biològiques.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22)º C. Transferiu a recipient
secundari i congeleu a ≤ -20º C fins la seva anàlisi, i preserveu de la llum.

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a temperatura ambient i protegida de la llum
[7],[172]; ≤ 1 setmana a
(2-8) ºC i protegida de la llum
[172]; ≤ 6 setmanes a -18 ºC i protegida de la llum
(indica com conservar la mostra)
[7],[172]; ≤ 1 any a -70 ºC i protegida de la llum
[172]
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Q52785

4500

Srm—Topiramat; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)
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Q53085

3546

Srm—Transferrina; c.subst.(CRM 470)

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (4-8) ºC [10] ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q53285

3558

Srm—Triacilglicerol-lipasa; c.cat.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 7 dies a (4-8) ºC [10]; ≤ 1 any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q53500

3416

Líquid—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q53585

3398

Srm—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 1
any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Q53543

3403

LAs—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid ascític

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q53549

3412

LPl—Triglicèrid; c.subst.

Tipus de mostra

Líquid pleural

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Q53685

4600

Srm—Triiodotironina(no unida a proteïna); c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores.

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 5 mL amb gel
separador 13x100 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014148

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC [7]; ≤ 5 dies a ≤ -(14-25) ºC [7]; 30 dies a (-25 a -15) ºC [7].
Congelar només un cop.
(indica com conservar la mostra)

Q53785

4601

Srm—Triiodotironina inversa (T3 reversa); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari, si cal, i conserveu a (2 - 8) ºC (Excepte si s’ha d’enviar passades 24h que
es conservarà i enviarà a -20ºC).

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (2-8) ºC; ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q54185

7546

Srm—Triptasa; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

Cap

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari. LU: refrigereu a (2-8) ºC. AP: congeleu a ≤ -20 ºC fins la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 7 dies a (2-8) ºC, 2 mesos a (-18 a -22) ºC
(indica com conservar la mostra)

C16772

1822

San—Tromboelastograma; prop.arb.

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

TEB citrat Na 75X13mm 3,5 mL blau (antiga
referència: 454329)

Codi SAP:

10007915

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap blau de 3 mL amb citrat
de sodi 13x75 mm

Codi SAP:

10014982

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a tempertura ambient
(indica com conservar la mostra)
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Q54366

4800

Srm—Troponina T; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[206]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q54366U

9292

Pla—Troponina T; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 10 min a (18-22) ºC

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[206]; ≤ 24 hores a (2-8) ºC [7]; ≤ 12 mesos a -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Q54485

3541

Srm—Urat; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC [10]; ≤ 1 setmana a (2-8) ºC (amb gel separador) [10]; ≤ 6
mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Q54466U

9045

Pla—Urat; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Codi SAP:

10014630

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (20-25) ºC; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC; ≤ 6 mesos a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)
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Data d'actualització: 08/01/2023

W01258

3997

Uri—Urat / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 dies a (20-25) ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q54685

3111

Srm—Urea; c.subst.

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8].

Volum mínim —

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (20-25) ºC [10]; ≤ 6 dies a (2-8) ºC (amb gel separador) [39]; ≤ 1
any a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
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Q54666U

9089

Pla—Urea; c.subst.

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 12 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum
[205].
(indica com conservar la mostra)

Q54658

3972

Uri—Urea; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra és recollida des de la UCI.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 1 setmana a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC
[323]
(indica com conservar la mostra)

Q54658U

9123

Uri—Urea; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Orina

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 400 g durant 5 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 setmana a (4-8) ºC (pH≤ 7) [10]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W01358

3991

Uri—Urea / Creatinini; raó subst.

Tipus de mostra

Càlcul

Volum mínim

Preparació pacient

Recipient primari

Recipient subministrat per l'usuari

Codi SAP:

--

Recipient secundari

Tub Vacuette tap groc de 9,5 mL amb buit i cònic

Codi SAP:

10013978

Condicions d'obtenció de
la mostra

La mostra ha de ser l’orina de primera hora del matí.

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (20-25) ºC [323]; ≤ 6 dies a (4-8) ºC [323]; ≤ 1 mes a ≤ -20 ºC [323]
(indica com conservar la mostra)

Q54600

3411

Líquid—Urea; c.subst. (no urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

El metge recollirà una mostra del líquid en un tub de vidre de 20 mL, que taparà,
identificarà correctament i conservarà refrigerat a (2-8)ºC fins el moment del
lliurament.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 200 g durant 10 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)

Q54600U

9152

Líquid—Urea; c.subst. (urgent)

Tipus de mostra

Líquid no definit

Preparació pacient

—

Volum mínim —

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 300 g durant 8 min a 25 ºC. Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud —
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

W58885

7108

Srm—Ustekinumab; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,3 mL

Recipient primari

Tub BD tap ocre de 6 mL amb gel i activador de
coagulació 16x100 mm (etiq. Paper)

Codi SAP:

10024976

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 9 mL amb gel
separador 16x100 mm

Codi SAP:

10014790

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

L’extracció ha de ser abans de la propera dosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g, durant 10 min, a (18 - 22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i refrigereu (2 - 8) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (18-24) °C; ≤ 8 dies a (2-8) °C; ≤ 30 dies a ≤ -20 °C
(indica com conservar la mostra)

Q54866U

9106

Pla—Valproat; c.massa

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

—

Recipient primari

Volum mínim —

Tub Vacuette tap verd de 4 mL amb heparina de
liti 13X75 mm

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 1 500 g durant 10 min a 25 ºC

Codi SAP:

10014630

Estabilitat de la magnitud ≤ 24 hores a (20-25) ºC, en el tub primari tapat, centrifugat i exposat a la llum [7];
≤ 1 dia a (2-8) ºC [10]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q54885

3760

Srm—Valproat; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,1 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

L'obtenció de la mostra ha de ser predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96]; ≤ 24 hores a (4) ºC [96]; ≤ 3 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

W11885

3754

Srm—Valproat(lliure); c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

Mantenir dejú de 12 hores.

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

Extracció predosi.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient
secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 15 dies a (2-8) ºC; ≤ 28 dies a ≤ -20 ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q55185

3787

Srm—Vancomicina; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,5 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC.

Estabilitat de la magnitud ≤ 4 hores a (20-25) ºC [96], ≤ 24 hores a (2-8) ºC [96], ≤ 1 mes -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Q55144

3786

LCR—Vancomicina; c.massa

Tipus de mostra

Líquid cèfalo-raquidi

Preparació pacient

—

Volum mínim 0,2 mL

Codi SAP:

10000591

Recipient primari

Tub de vidre 160 mm x 16 mm fons rodó, amb
tap roscat, no estèril ("Líquids")

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Condicions d'obtenció de
la mostra

—

Tractament de la mostra

Transferiu al recipient secundari

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 hores tapat a (15-25) ºC [7]; ≤ 48 hores tapat a (2-8) ºC [7]; ≤ 28 dies tapat
a ≤ -20 ºC [7]
(indica com conservar la mostra)

Acreditació ISO 15189 (núm. 634/LE1378)
Si no disposeu de cercador al
pdf, podeu utilitzar CTRL + F

Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

H10572U

9073

Ers(San)—Volum eritrocític; amplada de la distribució rel. (urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)

H10572

1162

Ers(San)—Volum eritrocític; amplada de la distribució rel. (no urgent)

Tipus de mostra

Sang

Preparació pacient

—

Volum mínim 3 mL

Recipient primari

Tub BD tap lila de 3 mL amb EDTA-K3 13x75 mm
(etiq. Paper)

Codi SAP:

10007897

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap malva de 3 mL amb
EDTA K3 13x75 mm

Codi SAP:

10014981

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra

Cap.

Estabilitat de la magnitud ≤ 1 dia a (15-25) ºC
(indica com conservar la mostra)
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Espècimen, recipient de recollida i additius
Data d'actualització: 08/01/2023

Q94685

3753

Srm—Voriconazol; c.massa

Tipus de mostra

Sèrum

Preparació pacient

—

Volum mínim 1 mL

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(PENDENT ACTUALITZAR) Tub Vacuette tap ocre
de 5 Ml amb gel separador 13x100 mm. (antiga
ref.456210)

Recipient secundari

Tub de polipropilè, fons rodó (4,5 mL) 12x75 amb Codi SAP: 10019563
tap (Ref. tap inclòs: 60.557)

Codi SAP:

10014965

Condicions d'obtenció de
la mostra

La petició ha d'anar acompanyada de les següents dades: pauta de tractament, hora
exacta de la dosis i hora d'extracció. També es pot enviar plasma obtingut en tub
d'EDTA K3 o en tub d'Heparina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Trasferiu el sèrum al
recipient secundari, si cal. Conserveu a (2-8) ºC. Envieu la mostra refrigerada.

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 dies a (2-8) ºC; ≤ 3 mesos a ≤ (-20 a -16) ºC
(indica com conservar la mostra)
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W33285

4503

Srm—Zonisamida; c.massa(UHPLC-MS/MS)

Tipus de mostra

Sèrum

Volum mínim 0,5 mL

Preparació pacient

El pacient ha d'evitar prendre la medicació abans de l'extracció.

Recipient primari

Tub BD Vacutainer tap vermell de 8,5 mL amb gel Codi SAP: 10010742
i activador de coagulació 16x100 mm SST II
Advance

Recipient primari

Codi SAP: 10016363
(PF) Tub BD Vacutainer tap vermell de 3,5 mL
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(UCI-LV) Tub BD Vacutainer tap vermell de 5 mL Codi SAP: 10006094
amb gel i activador de coagulació 13x100 mm SST
II Advance

Recipient primari
(alternatiu)

(ICO) Tub Vacuette tap vermell de 4 mL amb gel
separador 13x75 mm

Codi SAP:

10014632

Recipient secundari

Tub de poliestirè, fons rodó (5 mL) 75X13 mm,
sense tap (aliquotadora RSA-PRO)

Codi SAP:

10000862

Condicions d'obtenció de
la mostra

S'ha de realitzar una extracció pre-dosi.
Es pot utilitzar qualsevol tub de sèrum amb gel separador de l'HUB que s'empri per a
les anàlisis de rutina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a (2 000-2 100) g durant 10 min a (18-22) ºC. Transferiu a recipient
secundari i, tot i que sigui estable a temperatura superior, congeleu a ≤ -20 ºC fins
la seva anàlisi

Estabilitat de la magnitud ≤ 3 dies a (15-30) ºC [211]; ≤ 7 dies a (2-8) ºC [211]; ≤ 3 mesos a -20 ºC [211]
(indica com conservar la mostra)

NO en té

10000

Magnitud fictícia, necessaria per vincular reactius almenys amb una mag,
per a plantilla de IT magnituds

Tipus de mostra

Plasma

Preparació pacient

En dejú de 9 hores [8] i no es pot asseure ni aixecar durant les 8 hores abans de
l'obtenció de les mostres. L'extracció és convenient que es realitzi entre les 8:00 i les
9:00 hores. Si la prova s'ha de realitzar en un pacient ambulatori ha de restar estirat
un mínim d'una hora abans de l'extracció.

Condicions d'obtenció de
la mostra

També es pot utilitzar sèrum o plasma amb heparina.

Tractament de la mostra

Centrifugueu a 2 000 g durant 12 min a (18-22) ºC. Transferiu al recipient secundari
i congeleu

Estabilitat de la magnitud ≤ 2 mesos a ≤ -20 ºC [10]
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim 1 mL
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NO en té

2122

Avaluació clínica i recomanacións terapèutiques

Tipus de mostra
Preparació pacient

Condicions d'obtenció de
la mostra
Tractament de la mostra
Estabilitat de la magnitud
(indica com conservar la mostra)

Volum mínim

