
İlgililerin dikkatine; 

Tarafınızdan numunesi alınan ve tetkik için laboratuvara 
gönderdiğiniz numuneler ile ilgili olarak kapsamlı barkod 
uygulaması geliştirilmiştir.

Buradaki temel amaç numunelerin hızlı bir şekilde işleme 
alınması ve numune güvenliğinin temin edilmesidir.

Bu sebeple bundan sonraki süreçte 20/02/2019 tarihinden 
itibaren laboratuvarımıza gönderdiğiniz tüm numunelerin 
tarafınıza iletilen barkodlar ile barkodlanması gerekecektir.

20/02/2019 tarihinden itibaren laboratuvarımızda öncelikle 
hazır barkodlu numuneler işleme alınacaktır. Bu nedenle 
tüm numunelerin barkodlanması için elinizde stoklu hazır 
barkod bulunması; eğer barkodunuz yoksa da 
laboratuvarımızı arayarak bilgilendirmeniz ve iletişim içinde 
olmanız önemlidir.

Ayrıca barkodların uygun şekilde yapıştırılması işleyişte hata 
oluşturmaması adına önem arz etmektedir. Barkodların 
aşağıda yer alan görsellerde olduğu gibi yapıştırılması 
gerekmektedir.



60%
Did you know?

of businesses who experience 
a cyber attack, go out of 
business within 6 months 
of the incident

Average time to 
resolve a cyber attack is  

23 days

Increases to 50 days
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DÜZ TÜP

HEMOGRAM TÜPÜ

Kurum adı sağ tarafta olacak şekilde tüpün etiketi üzerine, etiketi ortalayarak 
barkodun uzun kenarı tüpe paralel olacak şekilde yapıştırılmalıdır. 

Kurum adı sağ tarafta olacak şekilde tüpün etiketi üzerine, etiketi ortalayarak 
barkodun uzun kenarı tüpe paralel olacak şekilde yapıştırılmalıdır.
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SEDİMANTASYON TÜPÜ

KOAGULASYON TÜPÜ

Kurum adı sağ tarafta olacak şekilde tüpün etiketi üzerine, etiketi ortalayarak 
barkodun uzun kenarı tüpe paralel olacak şekilde yapıştırılmalıdır.

Kurum adı sağ tarafta olacak şekilde tüpün etiketi üzerine, etiketi ortalayarak 
barkodun uzun kenarı tüpe paralel olacak şekilde yapıştırılmalıdır. Barkod tüpün 
üzerindeki iki çizgiyi kapatacak şekilde yapıştırılmamalıdır.
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İDRAR KABI

GAITA KABI

Resimdeki gibi idrar kabı üzerine yapıştırılmalıdır.  Kapak üzerine yapıştırılması uygun 
değildir.  İdrar kabı üzerine mutlaka hasta isim soyadı da yazılmalıdır.

Resimde görüldüğü gibi gaita kabı üzerine yapıştırılmalıdır. Kapak üzerine 
yapıştırılması uygun değildir.  Gaita kabı üzerine mutlaka  hasta isim soyadı da 
yazılmalıdır.
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KÜLTÜR KABI

TEST İSTEM FORMU

Resimde görüldüğü gibi swap üzerine yapıştırılmalıdır. Numune türü mutlaka barkod 
üzerine yazılmalıdır. 
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