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Sayın Katılımcı, 

Programa ait örnekleri bu yazının beraberinde bulacaksınız. Size bu programda 
biyokimya parametreleri için 2 seviye 2’şer ml ve Glukoz testi için 2 seviye 1’er mL 
olmak üzere toplam 4 Adet Serum örneği gönderilmiştir. Örneklerin stabilite ve 
homojenite çalışmaları yapılmıştır. Stabilite süresi: Oda ısısı 7 gün, +4 derece 7 gün.  

Numuneler elinize ulaştıktan sonra buzdolabında dondurmadan muhafaza ediniz. 
Çalışma öncesinde numuneleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletiniz ve çalkalamadan, 
köpürtmeden, alt-üst ederek tamamen homojen hale gelmesini sağlayınız. Çalışma 
öncesi örnekleri santrifüj ediniz. 

Kalite kontrol programından arzu edilen yararların temin edilebilmesi için, örnekler 
laboratuvara gelen herhangi bir hasta örneği gibi çalışılmalı, analitik işlemler 
açısından hiçbir farklılık yapılmamalıdır.  
Metot ve teknikler arasındaki farkı en aza indirmek ve olası dilüsyon hatalarını 
engellemek amacıyla örnekler liyofilizasyon işlemine tabi tutulmamıştır. Biyolojik 
kökenli bütün örnekler gibi, bu örneklerin de tüm enfeksiyon etkenleri açısından risk 
taşıdığı dikkate alınarak, gereken titizlik gösterilmelidir. 
Program kapsamındaki testler ve birimleri içeren sonuç listesi 2. sayfada yer 
almaktadır. Sonuçların listede verilen birimler esas alınarak sisteme girilmesi 
gerekmektedir. 

Program kapsamında elde edilen neticelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması 
sırasında yararlı olabileceği düşünüldüğünden, katılımcı laboratuvarların analiz 
neticeleri ile birlikte, raporlarında kullandıkları referans aralıkları da belirtmeleri 
istenmektedir.  

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgi gözden 
geçirilmeli ve meydana gelen değişiklikler işlenmelidir. Neticelerin değerlendirilmesi 
ve laboratuvarların gruplanması açısından büyük önem taşıdığından, özellikle metot, 
kit ve referans aralık değişikliklerinin işlenmesine özen gösterilmelidir. 

NOT: Sonuçlarınızı aşağıda belirtilen tarihler arasında girmeniz gerekmektedir. Bu 
süreler içinde sonuç girilmemesi halinde rapor oluşturulmayacaktır. “GEÇ RAPOR” 
uygulamamız kaldırılmıştır. 
Çalışma süresi dolan numuneler,  biyolojik kökenli olduğundan “ Tıbbi Atıkların 
Yönetmeliği” kapsamında bertaraf edilmelidir. 

 
Örnek gönderim tarihi  :  10 Eylül 2019 
Çalışma tarih aralığı  :  11 Eylül 2019 – 17 Eylül 2019 

Sonuç girişi için son tarih ve saat :  20 Eylül 2019 saat 17:00 
Son kullanma tarihi   :   17 Eylül 2019 

 

Son sonuç girişi tarihinden itibaren sisteme sonuç girişi yapılamayacaktır. 
 Son giriş tarihine kadar sonuçlarınızı revize edebilirsiniz. 
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BİYOKİMYA (B-19 )SONUÇ KAYIT LİSTESİ 
 
 

Web sayfası üzerinden veri girişinde sistem virgülden sonra 2 rakam girişine izin vermektedir. 
Bu form, internetten veri girişi sırasında size kolaylık sağlaması için düzenlenmiştir. 

Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, göndermeyiniz. 
SONUÇ GİRİŞİ: 

 
                                                           www.labpt.com.tr 

Web Sitesi Kullanım Kılavuzu İçin 

             

TEST PARAMETRESİ BİRİMİ 
SONUÇ 

B-19-09-01 B-19-09-02 
HDL-KOLESTEROL mg/dL     

KALSİYUM mg/dL     

TOTAL KOLESTEROL mg/dL     

KREATİNİN mg/dL     

ALBUMİN g/L     

ALKALEN FOSFATAZ U/L     

BİLİRUBİN (TOTAL) mg/dL     

FOSFOR mg/dL     

GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT) U/L     

PROTEİN (TOTAL) g/L     

SGOT (AST) U/L     

SGPT (ALT) U/L     

TRİGLİSERİT mg/dL     

ÜRE Üre  =  BUN * 2.14 mg/dL     

ÜRİK ASİT mg/dL     

DEMİR  µg/dL   

DEMİR BAĞLAMA (TOTAL) µg/dL   

SODYUM mEq/L   

POTASYUM mEq/L   

KLOR mEq/L   

LDH U/L   

DİREK BİLİRUBİN mg/dL   

KREATİN KİNAZ U/L   

AMİLAZ U/L   

MAGNEZYUM mg/dL   

TEST PARAMETRESİ BİRİMİ 
SONUÇ 

B(glukoz)-19-09-01 B(glukoz)-19-09-02 
GLUKOZ mg/dL     


