Tájékoztató
Ha ön magánbetegként kíván mintát küldeni a LabMagister-hez, kérjük, előtte egyeztessen a
LabMagisterrel! Küldjön e-mailt az info@labmagister.com e-mail címre! Telefon: 06-1-8909099
Az ondóminta adása előtt 3-5 nap önmegtartóztatás szükséges. Mind a rövidebb, mind a
hosszabb idő kedvezőtlen hatással lehet a spermiumok számára és funkciójára. Kezelőorvos
kérheti, hogy ettől eltérő önmegtartóztatási időt betartva adjon mintát.
A mintagyűjtésre bármilyen steril vizeletgyűjtő edény megfelel, amely a gyógyszertárakban
kapható. Természetesen egyéb helyről (pl.: rendelőintézetben kapott, vagy internet webshop)
beszerzett steril edény is elfogadható.
A helyszíni mintaadás preferált. A LabMagisternél elkülönített mintaadó helyiség, kapcsolt
mosdó/WC helyiség áll a páciensek rendelkezésére. Mintaadó edényt térítésmentesen
biztosítunk.
Mintaadás után azonnal zárja le az edényt! Ellenőrizze, hogy az edény jól zár! Lássa el megfelelő
azonosítókkal (páciens neve, születési ideje, kért vizsgálat megnevezése)!
A mintát a szállításig és a szállítás alatt is tartsa szobahőmérsékleten (22-27Co)! A mintát ne tegye
hűtőszekrénybe, vagy engedje a hőmérsékletét 30 Co fölé emelkedni!
A mintaadástól számítva a lehető leghamarabb juttassa el a mintát a LabMagisterhez!
A vizsgálatok elvégzéséhez és a leletkiadáshoz szükséges a beteg beleegyező nyilatkozat és a
vizsgálatkérő lap kitöltése és aláírása. Az említett dokumentumok a honlapról letölthetők
(linkek). Kérem kitöltve, aláírva mellékelje a mintához! Amennyiben a két dokumentumot nem
állt módjában kinyomtatni és kitölteni, akkor ezt a LabMagisternél is megteheti. A kitöltésben
akár telefonon keresztül, akár a helyszínen a segítségére leszünk.
Funkcionális vizsgálatok esetében a leletet a minta beérkezésétől számított 5 napon belül,
titkosított pdf formában, e-mail útján, juttatjuk el az Ön által megadott e-mail címre. Sürgős
esetben hamarabb is adunk ki eredményt. Bizonyos, főleg az ondó plazmából történő vizsgálatok
eredményeit, 21 nappal a mintaátvételtől számítva adjuk ki. A határidőkről kérem, érdeklődjön a
LabMagisternél! A LabMagister fejleszti az online lelet küldő rendszerét, melyet várhatóan 2021
év végétől állít rendszerbe.
Eredményt akkor adunk ki, ha a vizsgálat ára, banki utalás (K&H bank 10401213-5052655553741009), vagy helyszíni bankkártyás/készpénzes fizetés útján megtörténik.

Az átutalásról a számlát a páciens nevére és címére állítjuk ki, melyet e-mailen juttatunk el a
megadott e-mail címre. Egészségpénztári számla igényét előre jelezze! Utólag nem állítunk ki
ilyen számlát.

