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Biološki material – Punktat sklepa: sinovijalna tekočina – naravni sklep ali kolekcija ob sklepni 
protezi. 
 
1. SPREJEM VZORCA V LABORATORIJU OB VALDOLTRA 

 

• PONEDELJEK-PETEK: do 14. ure.  

• SOBOTE, NEDELJE, PRAZNIKI: do 9. ure.  

• Vzorec je za analizo primeren, če je transport < 2 h na 22-25°C oz. najkasneje  v roku 24 h po 
odvzemu. Pri odloženem transportu hraniti vzorec v hladilniku pri T 2-8 °C. 

 
2. ODVZEM VZORCA: KRISTALI, CITOLOŠKA ANALIZA: 
  

• Epruveta z vijoličnim zamaškom z antikoagulantom K2EDTA.  

• Punktat iz aspiracijske brizge prenesemo v epruveto, zapremo in takoj premešamo s 
prevračanjem, da ne koagulira.  

• Nalepimo nalepko s podatki o pacientu. 

• Na nalepko napišemo: »punktat«.  
 

3. NAROČILO PREISKAVE:  
 

• Naročilnico laboratorijskih preiskav za zunanje naročnike (OBR 510-026) (dobite na spletni 
strani OBV-dejavnosti). Zelene napotnice ZZV niso primerne. 

• Nalepiti nalepko s podatki o pacientu, izpolniti z ostalimi podatki (naročnik, datum in ura 
odvzema). Napisati vrsto punktata in mesto odvzema (na primer: D-koleno, oz. TPG-sin, če 
gre za protezo, ker se citološke vrednosti med naravnim sklepom in sklepom s protezo 
razlikujejo).  

• Za nujne primere navesti kontaktno številko za sporočanje rezultatov. 
 
4. TRANSPORT VZORCA 
 

• Odvzet vzorec vstavimo v zaščitno kuverto in priložimo naročilnico. 

• Priporočljivo je, da prispe vzorec punktata čim prej v laboratorij, znotraj 24 ur. Pošiljanje po 
pošti ni priporočljivo. 

• Do transporta hraniti vzorec v hladilniku. Transport pri sobni temperaturi. 

• Kristali v punktatu so lahko vidni tudi 3. dan po odvzemu, vendar so slabše prepoznavni; 
problematična je citološka analiza zaradi možnega razpada celic. 

 
5. IZVID 

• Rezultati bodo končani isti dan, ob upoštevanju urnika sprejema vzorca. 

• Izvid dobite po pošti. 

• Nujne rezultate sporočimo po telefonu, če je tako označeno na naročilnici. 
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