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Numune Çalışma ve Saklama Talimatı 

(TÜMÖR MARKERLARI) 
Çok Önemli! Lütfen Dikkatle Okuyunuz! 

 

Sayın Katılımcı, 
 Size bu grupta tümör markerları için 2 Adet 1’er mL Serum örneği gönderilmiştir. Örneklerin stabilite 
ve homojenite çalışmaları yapılmıştır.  
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. 

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. 
Örneklerden çalışılarak neticeleri bildirilecek parametreler ekteki listede belirtilmektedir. Neticelerin 
listede verilen birimler kullanılarak 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. Referans aralıklar 40 yaşındaki 
erkekler için verilmelidir. 

Ayrıca programın web sitesinden, daha önce girilmiş olan her türlü bilgiyi 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. 

 
 
Örnek gönderim tarihi:  12 Kasım 2019 

Çalışma süresi:   13 Kasım 2019 – 19 Kasım 2019 
Sonuç girişi için son tarih:  22 Kasım 2019 saat 17:00 

Son kullanma tarihi: 19 Kasım 2019 
Referans Aralığı:  40 yaşındaki erkekler için verilmelidir. 
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TM-19 Program İçeriği 
 

  

TEST 
PARAMETRESİ BİRİMİ 

SONUÇ 
TM-19-11-01 TM-19-11-02 

CA 15-3 U/mL     
CA 125 U/mL     
CA 19-9 U/mL     
CEA ng/mL     
AFP ng/mL     
hCG mIU/mL     

 

 
Bu form, internetten veri girişi sırasında size kolaylık sağlaması için düzenlenmiştir.  
Lütfen bu formu muhafaza ediniz. Bize geri fakslamayınız, göndermeyiniz. 
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