
Pokyny na odber materiálu 
na stanovenie HPV – výter z cervixu

Vyšetrenie realizované PCR metódou na analyzátore cobas 4800.

ODBEROVÝ MATERIÁL

Dodávaný set obsahuje:
w  dakrónový tampón na zotretie hlienu z cervixu, 
w  kefku na odber buniek z cervixu,  
w  nádobku označenú cobas PCR Cell Colection Media. 
Nádobky s tekutým médiom skladujte pri teplote 15 – 30 °C. Nepoužívajte ich po uplynutí 
záručnej doby.

INDIKAČNÉ PODMIENKY VYŠETRENIA HPV – VÝTER Z CERVIXU

Diagnostika vysokorizikových typov HPV je jednotlivými poisťovňami hradená len pri 
vybraných diagnózach.

Zdravotná poisťovňa Diagnóza

VšZP Z12.0, Z12.4, C53*, N76*, N86, N87*, N88*, D06*

Union Z12.4, N50.9, N86, N87*, N88*, D06*, C53*, B97.7

Dôvera Z12.4, N87*, N76.8, N72*, A63*, A56*

Vysvetlivky: * vrátane všetkých doplnkových znakov diagnózy
 Diagnóza Z12.4
 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor krčka maternice je akceptované  
 všetkými zdravotnými poisťovňami, preto je uvedenie tejto diagnózy k základnej  
 diagnóze pacientky pri žiadosti o vyšetrenie HPV v súlade s indikačnými  
                          obmedzeniami poisťovní. 

  

Upozornenie: Vzorky odobrané do 
nádobky cobas PCR Cell Colection 
Media nemôžu byť súčasne použité 
na stanovenie DNA Chlamydia 
trachomatis. Je potrebné urobiť 
samostatný odber. 



POSTUP ODBERU

Dakrónovým tampónom odstráňte  
nadbytočný hlien z osi cervixu  
a okolia ektocervixu a tento tampón vyhoďte.

Zasuňte kefku do osi cervixu. 
Jedenkrát otočte kefkou jedným smerom. 
Neotáčajte kefkou viackrát, aby ste zbytočne 
nespôsobili krvácanie.

Vyberte kefku z cervikálneho kanála 
a vložte ju do nádobky označenej 
cobas PCR Cell Colection Media.
Kefku dôkladne vypláchnite v tekutom médiu 
vírivým pohybom kefky a následne odberovú 
kefku vyhoďte.

Odberovú nádobku dôkladne uzatvorte.

SKLADOVANIE VZORIEK

Nádobky s odobranými vzorkami je až do transportu možné skladovať pri izbovej teplote 
(14 dní). Ak je to v možnostiach ambulancie, dávame prednosť skladovaniu odobraných 
vzoriek v chladničke pri teplote 2 – 8 °C (14 dní). Vzorky je možné zasielať aj poštou.
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