
OAT tyrimas

PASIRUOŠIMAS

Pateikite šią informaciją

● “Personal Information Form” - patikrinkite, ar formoje pateikta informacija yra teisinga,
jeigu reikalingos korekcijos, pataisykite.

Kada planuoti imti mėginį?

● Šis mėginys turi būti paimtas ryte prieš valgymą/gėrimą (sekite žingsnius, pateiktus
žemiau “MĖGINIO SURINKIMO PROCEDŪRA”)

Prieš mėginio paėmimą

● Sumažinkite skysčių suvartojimą, kad būtų išvengta per didelio šlapimo praskiedimo.
● Venkite: obuolių, vynuogių, kriaušių ir spanguolių bei jų sulčių ar produktų iš jų 48 val. iki

mėginio.
● 72 val. iki tyrimo atlikimo nevartokite papildų, kurių sudėtyje yra glutationo.
● Suaugusiems - iš vakaro prieš mėginio ėmimą nuo 18 val. nebevartokite jokių skysčių.

Mėginyje šlapimas turi būti geltonos spalvos, jeigu šlapimo spalva yra šviesi/bespalvė,
toks šlapimas nėra tinkamas tyrimo atlikimui. Jį išpilkite ir mėginio indelį išplaukite TIK su
karštu vandeniu (nenaudokite papildomai jokių valymo priemonių, pvz., muilo),
išsausinkite ir kartokite mėginio paėmimą kitą rytą.

● Prieš miegą būtinai pasišlapinkite, kad ryte imant mėginį jame nebūtų vakarykščio
šlapimo.

Jeigu vartojate kokius nors papildus

● 48 val. iki ėminio paėmimo, nutraukite (jei vartojate) šių papildų vartojimą: ežiuolės, reishi,
ribozės, arabinogalaktano.

Svarbios pastabos

● MOTERIMS - menstruacijų metu nerinkite šlapimo į mėgintuvėlį.
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MĖGINIO SURINKIMO PROCEDŪRA

1 žingsnis Parašykite savo vardą, gimimo datą, surinkimo datą ir laiką ant
mėgintuvėlio esančios etiketės.  Taip pat pažymėkite mėginio paėmimo datą
ir šioje formoje -  “Personal Information Form”. Datos turi sutapti.

2 žingsnis

Surinkite pirmąjį rytinį šlapimą į šlapimo surinkimo indelį su dangteliu.
Įsitikinkite, kad surinkote ne mažiau kaip 10 ml šlapimo (mažiausiai).

3 žingsnis

Tvirtai užsukite dangtelį esantį ant šlapimo surinkimo indelio, likusį šlapimą
išpilkite.

4 žingsnis

Mėgintuvėlį įdėkite į specialią pakuotę (angl. biohazard bag) kartu su
šaldymo geliu. Maišelį užsekite/užtraukite.

5 žingsnis

Tą užsegtą maišelį įdėkite į šaldiklį ir laikykite jame iki pat siuntimo.
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PARUOŠIMAS SIUNTIMUI

Kada planuoti siuntą?

● Išsiųskite atliktą mėginį kuo įmanoma greičiau. Pageidautina per 48 valandas nuo
mėginio surinkimo. Svarbu: įsitikinkite, kad tiek gelio šaldymo pakuotė, tiek jūsų mėginys
būtų visiškai užšaldyti prieš išsiunčiant (paprastai užšaldymas trunka apie 6 valandas).

Kai būsite pasiruošę išsiųsti:

● Įsitikinkite, kad pateikėte šią informaciją:
- “Personal Information Form”: įsitikinkite, kad forma užpildyta.
- Pro-forma sąskaitas faktūras: užpildykite pateiktas sąskaitas faktūras (reikia tik tuo
atveju, jei siunčiate iš ne ES šalies).

● Paruoškite siuntą:
- Iš šaldiklio išimkite maišelį, kuriame yra mėginys ir gelio šaldymo pakuotė.
- Įdėkite maišelį į pateiktą sidabrinį termo voką kartu su užpildyta “Personal Information
Form” ir antspaudais.
-Įdėkite sidabrinį termo voką į pridedamą dėžutę, įdėkite dėžutę į DHL maišelį ir
siųskite (žr. siuntimo instrukciją).
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