ANATOMIE PATOLOGICĂ, PARAZITOLOGIE & DIVERSE
FORMULAR RECEPȚIE PROBE

Cod probă
[strict pentru personalul laboratorului]

Dată recepție
[strict pentru personalul laboratorului]

REZULTAT RAPID CU TAXĂ DE URGENȚĂ
PROPRIETAR

CLINICĂ

Nume

Denumire

[obligatoriu]

[obligatoriu]

Telefon

Medic
[obligatoriu]

E-mail

E-mail
[obligatoriu]

PACIENT
Nume

Sex
[obligatoriu]

Status ﬁziologic

Rasă

Specie
[obligatoriu]

Varstă

câine

femelă

mascul

necastrat(ă)

castrat(ă)

pisică

rozătoare

alta

[obligatoriu]

DATELE PROBEI
Data recoltării
[obligatoriu]

Tipul probei

proaspătă

fixată (formol 10%)

Tumoră (în intregime)

Materii fecale

Lame (frotiuri)

Sânge

Lichid

Organ

Tumoră (fragment)

Raclat cutanat

Fire de păr

Amprentă

Secreție

Raclat

Biopsie incizională

Raclat conjunctival

Badijonare

Aspirat

Urină

Lavaj

[obligatoriu]

Descriere leziune

Localizare

[obligatoriu]

[obligatoriu]

dorsal

S

D

D

S
ventral

DATE ANAMNETICE (ISTORIC, TRATAMENT) ȘI DIAGNOSTIC CLINIC/ SUSPICIUNE

Diagnostic clinic / suspiciune

EXAMENE SOLICITATE
CITOLOGIE
citologie
(emitere rezultat în regim normal: 2-4 zile lucrătoare*; emitere rezultat în regim de urgență: aceeași zi calendaristică – până în ora 23:59,
dacă proba a fost recepționată până în ora 16:00 și a doua zi până în ora 12:00, dacă proba a fost recepționată după ora 16:00)
citomorfologie sânge - formulă leucocitară și hemoparaziți
(emitere rezultat în regim normal: 2-4 zile lucrătoare*; emitere rezultat în regim de urgență: aceeași zi calendaristică – până în ora 23:59,
dacă proba a fost recepționată până în ora 16:00 și a doua zi până în ora 12:00, dacă proba a fost recepționată după ora 16:00)
colorație specială pentru reticulocite
(emitere rezultat în regim normal: 2-4 zile lucrătoare*; emitere rezultat în regim de urgență: aceeași zi calendaristică – până în ora 23:59,
dacă proba a fost recepționată până în ora 16:00 și a doua zi până în ora 12:00, dacă proba a fost recepționată după ora 16:00)
citologie urină - evaluare celularitate și cristale (emitere rezultat în 2-4 zile lucrătoare*)
medulogramă (examen citologic măduvă hematogenă)

DIVERSE
test Adler - hemoragii oculte în materiile fecale (emitere rezultat în 1-2 zile lucrătoare*, fără opțiune de urgență)
trichogramă (emitere rezultat în 2-4 zile lucrătoare*, fără opțiune de urgență)
identiﬁcare componente urolit (emitere rezultat în 10-14 zile lucrătoare*, fără opțiune de urgență)
test Coombs (câine/pisică - anemie hemolitică imun-mediată)

PARAZITOLOGIE
raclat cutanat, preparat nativ (emitere rezultat în 1-2 zile lucrătoare*, fără opțiune de urgență)
coproparazitologic (emitere rezultat în 1-3 zile lucrătoare*, fără opțiune de urgență)
Metoda ﬂotației (pasivă & centrifugare - chisturi, oochisturi și ouă ușoare, ex: protozoare și nematode)
Metoda sedimentării (ouă grele, ex: trematode)

Metoda Baermann (strongili pulmonari)

Deoarece elementele parazitare se elimină intermitent, se recomandă trimiterea de probe din 3 zile consecutive.

HISTOPATOLOGIE
histopatologie
(emitere rezultat în regim normal: 7-14 zile lucrătoare*, 10-14 zile lucrătoare în cazul globului ocular, al probelor multiple, creierului și țesutului osos;
emitere rezultat în regim de urgență: 2-5 zile lucrătoare în funcție de tipul și dimensiunea probei și complexitatea cazului).
colorații speciale: _________________________________________________
evaluare margini
(emitere rezultat în 10-14 zile lucrătoare*, emitere rezultat în regim de urgență: 2-5 zile lucrătoare
în funcție de tipul și dimensiunea probei și complexitatea cazului)

IMUNOHISTOCHIMIE
toate informațiile legate de aceste servicii se comunică la cerere, după caz.
_______________________________________________________________

Semnătura și parafa medicului
[obligatoriu]

IMPORTANT
*Timpul de emitere al rezultatului poate ﬁ inﬂuențat de sărbatori legale, modiﬁcări ale programului, protocoale de mentenanță s.a.
Probele neconforme și cele insoțite de formulare completate necorespunzător vor ﬁ respinse.

www.histovet.ro - laboratorhistovet@gmail.com - Str. Paleologu nr. 3A, cod 023956, Sector 2, Bucureşti - Tel: 0727627115

