Belo Horizonte, 13 de junho de 2014.
Prezados Clientes

O Instituto Hermes Pardini S/A, com o intuito de prestar sempre serviços com
qualidade, vem por meio deste, reforçar as orientações e cuidados quanto ao
transporte de amostras de anatomia patológica.
É importante que seja informado aos colaboradores que manuseiam insumos do
laboratório conveniado (embalagens e conservantes), as instruções de manuseio e
acondicionamento adequadas, além das boas práticas de biossegurança.
O formol é um fixador universal, sendo o mais utilizado na conservação de tecidos em
exames histopatológicos convencionais. O vazamento do formol a partir dos frascos
e/ou embalagens pode comprometer a identificação de amostras e seus vapores
podem oferecer risco às pessoas que realizam o transporte de amostras.
A(s) amostra(s) para exames histopatológicos (anatomopatológicos) devem ser imersas
previamente em um frasco adequado contendo solução fixadora (formol 10% ou
similar) imediatamente após a coleta. A quantidade de formol 10% deve ser de 6-10
vezes o volume da(s) amostra(s) a ser(em) fixada(s). O tempo de fixação é de no
mínimo oito horas. Para amostras de maior dimensão o tempo de fixação é também
maior. No momento do envio e transporte, deve-se descartar o formol em local
adequado, deixando as amostras umedecidas e o frasco fechado, sem vazamentos.
Colocar o(s) frasco(s) com as amostras em embalagem plástica (bags); Acondicionar os
pedidos médicos em uma embalagem plástica a parte e então, colocar junto às
amostras. Esta etapa é importante para proteger as informações do pedido médico
caso o conteúdo líquido do frasco extravase; Lacrar a embalagem plástica. Todos os
materiais devem ser enviados acompanhados de pedido médico contendo nome
completo do paciente, data de nascimento, nomes dos exames solicitados e
identificação do médico (assinatura e carimbo).
Na oportunidade, apresentamos elevada estima e consideração e colocamo-nos à
disposição para quaisquer outras solicitações e esclarecimentos que se fizerem
necessária.
Respeitosamente,
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